EFFEKTEN DU
KAN SE OG FØLE

Elixir Cosmeceuticals er en eksklusiv
kremserie med dokumentert effekt
mot aldersforandringer i huden og
andre vanlige hudproblemer
Elixir Cosmeceuticals sine
produkter og klinikkbehandlinger gir synlige og
merkbare resultater for:
Rynker
Ujevn hudtone
Sensitiv hud
Tørr hud
Acne/uren hud
Solpåvirket hud
Pigmentforandringer
Rød og irritert hud
Normal hud

Serien er satt sammen av produkter med riktig konsentrasjon
av dokumenterte virkestoffer. Elixir Cosmeceuticals gir
merkbare resultater og tydelig hudforbedring. Når du
bruker produktene gjenoppretter du og tar vare på en
ungdommelig og strålende hud. Virkestoffer som f.eks.
A-vitamin, glykolsyre (fruktsyre), antioksidanter og enzymer
opprettholder og forbedrer hudens helse.
Filosofien er å beskytte sunn og frisk hud, korrigere
påført skade og forebygge fremtidige skader. Vår grunntanke
er at huden stadig forandrer seg. Vi skreddersyr hudprogram
som passer den hudtilstanden du til enhver tid har.
Hudtilstanden endrer seg i løpet av de ulike årstidene.
Alle kremene kan brukes alene eller som en del av et
hudprogram.
Se mer på elixircosmeceuticals.no

AVANSERT HUDPLEIE
MED ET ENKELT MÅL:
FRISK HUD SER
YNGRE UT

En komplett hudpleie
består av:
Hudrens
Første steg mot vakker hud. Fjerner døde hudceller,
urenheter, fett og make-up slik at aktive virkestoffer
kan trenge inn i huden.

Peeling
Glykolsyre; AHA og BHA som finnes i Elixir-pads,
hjelper huden å fornye seg raskere og stimulerer
til økt kollagenproduksjon. Peeling er viktig for alle
hudtilstander, selv tørr hud. Peeling gjør huden i
stand til å ta i mot fuktighet, og motta «beskjeder»
fra de cellekommuniserende ingrediensene.

Cellekommuniserende ingredienser
Vi trenger å tilføre huden virkestoffer som stimulerer
den til å jobbe selv. De virkestoffene som hjelper
huden til dette kaller vi cellekommuniserende ingredienser. Disse beskytter huden mot frie radikaler
og nedbryting av celler, samt virker cellefornyende.
Eksempler på slike ingredienser kan være fruktsyrer,
antioksidanter og retinol.

Fuktighet
Vi anbefaler å tilføre huden fuktighet lik dens egen
oppbygging. Bruk ingredienser som hjelper huden
å holde på den fuktigheten den selv blir stimulert
til å produsere, og ingredienser den kjenner igjen.
Glyserin, aminosyrer, panthenol og ceramider er
eksempler på dette.

Solbeskyttelse med UVA/UVB-filter
Husk at UVA og UVB stråler skader både med og
uten direkte sol. Beskytter også mot frie radikaler.
I tillegg til å beskytte seg når man skal utsette seg
for direkte sol, er det lurt å bruke en krem med
faktor som dagkrem året rundt.
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GENTLE CLEANSER

Passer alle hudtilstander
Utmerket også for sensitiv hud

Et renseprodukt er viktig i den daglige hudpleien. Gentle Cleanser er en
mild hudvask som fjerner fett, make-up, urenheter og overskudd av talg.
Cleanseren rengjør huden og fjerner døde hudceller slik at porene ikke
tettes igjen. Gentle Cleanser forbereder huden så de aktive kremene
trenger dypere inn. Inneholder grønn te som blant annet virker
nøytraliserende på frie radikaler.

Gentle Cleanser:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Gentle Cleanser kan brukes alene eller som del av et hudprogram. Masseres inn på fuktig hud morgen og kveld. Rens
deretter vekk med lunket vann. Kan også brukes på øyelokkene
og fjerner enkelte lettere typer øye-make-up. Kommer i 200 ml
flaske, drøy i bruk.
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NIACTIL CLEANSER

Passer de fleste hudtilstander
Mot uren og fet hud
Utmerket for tørr hud

En lett, luksuriøs og såpefri rens i skum-konsistens. Milde ingredienser
som gir en dyp rens uten å tørke ut eller irritere huden. Fjerner fett og
urenheter. Skånsom mot huden samtidig som den fjerner make-up,
urenheter og overflødig talg. Roer ned huden, demper rødhet og
tilfører fukt.

Niactil Cleanser:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Niactil Cleanser kan brukes morgen og kveld, alene eller som en
del av et hudprogram. Rist flasken godt. Masseres inn på fuktig
hud, rens deretter med lunket vann. Kan brukes på øyelokkene
og fjerner enkelte lettere typer øye-make-up. Kommer i 180 ml
praktisk pumpeflaske.
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ACNE CLEANSER

For acne og uren hud
Motvirker fet hud/store porer

En virkningsfull hudrens som rengjør med fruktsyrer. En kraftig rens,
fjerner døde hudceller og åpner tilstoppede porer. Egner seg godt for de
med fet og uren hud. Ypperlig på tenårings-acne. Inneholder glykolsyre
som har en peelende effekt og gir en glattere, renere hud.

Acne Cleanser:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Acne Cleanser kan brukes alene eller som en del av et hudprogram. En liten mengde masseres på fuktig hud morgen og
kveld. Rens deretter godt med lunket vann. Unngå kontakt med
øynene. To ganger pr dag kan bli sterkt for noen. Juster etter
hudtilstand og reaksjon.
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ANTIOXIDANT
TONING PADS
Passer alle hudtilstander
Motvirker fet hud
Ypperlig for sensitiv hud
Beskytter

En perfekt hud toner for blant annet sensitiv hud. Med en miks av
antioksidanter og sitrus ekstrakt virker den både oppfriskende og
beskyttende, samtidig som den har en dyprensende effekt og holder
huden ren. Fjerner smuss, sminke og make-up. Har en klargjørende
og beskyttende effekt.

Antioxidant Toning Pads:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes morgen og kveld etter rens, før påføring av kremer. Kan
også brukes på øyelokk. Kan med fordel brukes hyppigere om
sommeren for å gi et godt grunnlag før solbeskyttelse. Fin å
bruke i perioder der du ikke bruker Elixir-pads.
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ELIXIR PADS 5%,
10%, 15%, 20%
Passer de fleste hudtilstander
Fjerner døde hudceller
Mot store porer/død hudtone
Mot hudormer
Mot hårrotbetennelse

Effektiv fruktsyre peeling i pads-form. Fruktsyre i form av ren glykolsyre,
Alfa- (AHA) og Beta-hydroxysyre (BHA). Gjør huden glatt og skinnende,
gir hudfornyelse og hudforbedring. Peeling er en viktig del av din
hudpleie. Fjerner døde hudceller og gir en naturlig peel.

Elixir Pads:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
3-6 kvelder pr. uke. Rens huden først. Kun 1 stk pr gang. Må ikke
brukes på øyelokk og under øynene. Begynn med konsentrasjon 10%
eller mindre. Glykolsyre kan gi svak svie. Dette er et tegn på at fruktsyren fungerer. Etter hvert kan du øke til flere kvelder. Når huden
tolererer behandlingen eller etter lang tids bruk, kan du øke til 15%
og 20%. Tilpass hudtilstand. Ved irritasjon, ta en pause, reduser
konsentrasjon, eller prøv Anti-acne pads. Smoothing cream anbefales
om kvelden i kombinasjon med Elixir-pads. Vær nøye med å bruke
solbeskyttelse på dagtid i perioden du peeler.
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ANTI-ACNE PADS
Mot kviser og uren hud
Mot hudormer
Mot hårrot betennelse

Motvirker fet hud og kviser ved å åpne tilstoppede talgkjertler. Reduserer
overflødig talg. Kliniske studier har vist at både glykolsyre og salisylsyre
er effektivt i behandling og forebygging av kviser, uren hud og hudormer.
Anbefales som peeling for de med sensitiv og/eller uren hud. Salisylsyre
har også en gunstig effekt mot solpåvirket hud.

Anti-Acne Pads:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes 1-2 ganger daglig eller som tolerert etter at huden er
renset med en hudvask. Kun 1 pad pr. gang. Tydelig bedring
sees vanligvis etter 2-4 ukers bruk. Hudirritasjon kan forekomme
i starten. Kan kombineres med annen behandling for kviser, samt
blue light.
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ELIXIR DAILY
DEFENSE
Passer normal/tørr hudtilstand
Beskytter mot UVA og UVB stråler

UVA og UVB stråler er en av hovedårsakene til hudaldring. Alle som
ønsker å beholde en vakker hud, bør bruke solbeskyttelse daglig.
En moderne solkrem/dagkrem for maksimal beskyttelse, inneholder
SPF 30. En krem som egner seg godt i perioder der du har en normal
til tørr hudtilstand. Inneholder høy konsentrasjon av antioksidanter,
samt patenterte solfiltre.

Elixir Daily Defense:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Som din faste dagkrem eller før soleksponering. For økt beskyttelse,
bruk gjerne vårt spesialprodukt med høy konsentrasjon av C-vitamin
Ceactil 15% under. Kan også kombineres med andre Elixir produkter
som f.eks Niactil 4%.
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GREEN TEA
SPF 30
Passer alle hudtilstander
Utmerket for uren hud
Beskytter mot UVA og UVB stråler

Alle som ønsker å beholde en vakker hud bør bruke solbeskyttelse daglig.
Velg solfaktor som din fuktighetskrem uansett årstid. Forebygger dannelse
av rynker, pigmentforandringer og solskadet hud. Inneholder solfilter som
beskytter mot både UVA og UVB stråler. Inneholder høy konsentrasjon av
grønn te som forhindrer skader som kommer av frie radikaler. Grønn te er
en kraftig antioksidant som fjerner frie radikaler og beskytter.

Green Tea SPF 30:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Utmerket som din faste dagkrem. Masseres godt inn da den er
litt «hvit» i konsistensen. Velg heller Elixir Ultradefense SPF 30
dersom du skal utsette deg for mer intens soleksponering.
Les mer på neste side.
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ULTRADEFENSE
SPF 30
Passer de fleste hudtilstander
Tilfører fuktighet
Trippel beskyttelse mot UVA/UVB
Forebygger og reparerer solskader

Første solkrem i Skandinavia med reparerende enzymer! En unik krem
med trippel beskyttelse. Inneholder både UVA/UVB filter, en miks av
ulike antioksidanter og DNA-enzymer. Virker forebyggende mot hudkreft.
Enzymene reparerer tidligere solskader og demper aldringsprosessen.
Kremen er formulert med liposomer slik at virkestoffene trenger dypere
ned i huden for maksimal effekt. Studier viser at sammensetningen i denne
kremen reduserer solskader med 50%, selv uten solfaktor. Med SPF 30 i
tillegg gir denne kremen trippelbeskyttelse.

Ultradefense SPF 30:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Perfekt som dagkrem året rundt. Ypperlig ifm soleksponering. Kremen
er formulert for ansikt, og kan med stor fordel brukes på hele kroppen.
Gjenta påsmøring ofte ifm soleksponering. Bruk gjerne Ceactil 15%
under, for enda sterkere beskyttelse
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ULTRADEFENSE
REPAIR GEL
Passer de fleste hudtilstander
Tilfører fuktighet
Forebygger solskader
Reparerer tidligere solskader
Avansert anti-aging effekt

En avansert gel, inneholder samme miks av antioksidanter som
Ultradefense SPF 30, og de samme reparerende enzymene. Gelen er uten
solfilter, og har en lett, luksuriøs konsistens. Har beskyttende egenskaper
og gir fuktighet. Ingrediensene er pakket inn i liposomer slik at de
trenger dypere ned i huden, og har større virkning. Med sin reparerende,
forebyggende og fuktighetsgivende effekt er dette en «all-round» gel, men
også et avansert anti-aging produkt. Virker beroligende, lindrende og
helende på huden. Et av de mest unike produktene i vår serie.

Ultradefense Repair Gel:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kan brukes morgen og kveld, både under eller over andre
produkter. Fungerer også utmerket som en after sun. Kan legges
under solkrem for ytterligere beskyttelse. Gelen er formulert for
ansikt, men anbefales også å påføre bryst og skuldre, gjerne hele
kroppen. Virker lindrende på rødhet og utslett.
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HUDEN MIN
HAR FÅTT EN
MER UNGDOMMELIG GLØD

Grete (55)
Hva er ditt favoritt produkt fra Elixir?
C-vitamin kremene, Niactil og Ultradefense
Repair Gel.
Hva er den mest merkbare effekten Elixir
har hatt på din hud? Elixir produktene har
bidratt til å gi min hud en glattere og jevnere
overflate som igjen gir rynkene en ”forfinet”
fremtoning. Huden har også fått en ny og mer
ungdommelig glød!

Hva skiller Elixir fra produkter du har brukt
tidligere? Jeg opplever at Elixir produktene
jobber mye dypere enn andre produkter jeg
har brukt, og jeg har alltid prioritert å kjøpe
gode og anerkjente produkter. Jeg har fått
mange gode tilbakemeldinger og spørsmål om
hvilke hudprodukter jeg bruker.
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Monika Mikaela (26)
Hva er ditt favoritt produkt fra Elixir? Jeg vil trekke fram Niactilrensen. Konsistensen på skummet er nydelig mot huden, lett å
skylle bort. Jeg liker den rene følelsen jeg får etterpå uten at jeg
blir ”stram i maska” som jeg ofte har irritert meg over med renser
fra andre merker.
Hva er den mest merkbare effekten Elixir har hatt på din hud?
At jeg får silkehud. Jeg opplever at produktene er skånsomme og
pleiende, og at jeg får en ekstra glød i ansiktet.
Hva skiller Elixir fra produkter du har brukt tidligere? Elixir har
en nøytral og ren/fresh feeling, og jeg opplever de mer virkningsfulle på huden enn produkter jeg har brukt før.

JEG LIKER DEN
RENE FØLELSEN
JEG FÅR ETTERPÅ

17

MOISTURIZING
FACIAL CREAM
Fuktighetskrem til daglig bruk
Mot fet og normal hud
Egner seg for ung hud

Oljefri dagkrem som tilfører nødvendige næringsstoffer og fuktighet.
Inneholder ikke oljer, parfyme, lanolin, propyenglokyl eller kjemikalier
som kan irritere huden. Roer ned irritert hud. Egner seg godt for fet,
normal sensitiv hudtilstand.

Moisturizing Facial Cream:

ANBEFALT BRUK
Kan brukes flere ganger daglig. Kombineres gjerne med hudprogram
og andre aktive kremer.

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.
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RICH MOISTURIZING
CREAM
Fuktighetskrem til daglig bruk
Beroligende krem for irritert hud
Mot tørr til normal hudtilstand

En krem som tilfører nødvendige næringsstoffer og tilfører mye fuktighet.
Kan brukes for å motvirke tørr hud spesielt i perioder der du er under
behandling med fruktsyrer, A-vitaminsyre eller kremer mot acne. Inneholder
ikke parfyme, lanolin eller kjemikalier som kan irritere huden. Egner seg
godt for normal, irritert og sensitiv hudtilstand.

Rich Moisturizing Cream:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kan brukes flere ganger daglig. Kan kombineres med alle Elixir hudprogram og behandlende, aktive kremer. Fin «post-treatment» krem
i perioder der du skal roe ned huden etter aktive behandlinger.
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ANTIOXIDANT
REPAIR CREAM 10%
Passer for de fleste hudtilstander
Passer en voksen hud
God som «primer»

Beskytter og forsterker huden, reduserer fine linjer og øker produksjon av
kollagen og elastin. Antioksidanten L-askorbinsyre er den eneste varianten
av C-vitamin huden kan nyttiggjøre seg av. Med dette nøytraliseres frie
radikaler som dannes i huden som følge av sollys, røyk, forurensning og
stress. Frie radikaler skader proteiner, fettstoffer og arvematerialet i huden.
Gir beskyttelse og er en utmerket fuktighetskrem. Forebygger dannelse av
rynker og uv-skader.

Antioxidant Repair Cream 10%:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes morgen eller kveld, gjerne i kombinasjon med et hudprogram.
Egner seg godt etter soleksponering. Fin for de med fet T-sone og
store porer å bruke på dagen. God hvis du ønsker «primer-effekt» før
make-up.
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Hva er
cosmeceuticals?
Cosmeceuticals-begrepet er relativt nytt innen hudpleie og ordet er satt sammen av de engelske ordene
”cosmetics” og “pharmaceuticals”, med andre ord en
blanding av kosmetiske og farmasøytiske ingredienser.
Cosmeceutical-produkter har biologiske og aktive
ingredienser/virkestoffer i så høy konsentrasjon at de
har til hensikt å gi resultater og effekt opp imot samme
nivå som medisinske produkter. På denne måten skiller
cosmeceuticals seg fra ordinære hudpleie-produkter.
Dette stiller også høy krav til våre forhandlere, og Elixir
Cosmeceuticals selges kun hos forhandlere med fagutdannet personell som vi vet kan levere den kvaliteten
og kunnskapen som vi forventer.

CEACTIL
EVERYDAY
CREAM
Passer alle hudtilstander
Gir fuktighet
Mot aldersforandringer

En luksuriøs fuktighetskrem med liposomal vitamin C ester og antioksidanter.
Virkestoffene er pakket inn i liposomer, som gjør at de trenger dypere ned i
hudlagene og har større effekt. Andioksidantene nøytraliserer frie radikaler,
og beskytter dermed hudcellene for skader. Hjelper huden å opprettholde
en bedre celleproduksjon. Bygger opp og beskytter, slik at huden får mindre
skader fra UV-stråler og unngår for tidlig aldring. Stimulerer dannelse av
kollagen, og hjelper huden å holde på fuktigheten.

Ceactil Everyday Cream:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kremen kan brukes alene som en fuktighetskrem, eller over f.eks
Ceactil 15% serum eller Niactil 4%. Den kan også være en del av
et hudprogram. Brukes 1-2 ganger daglig.
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CEACTIL 15%

Passer de fleste hudtilstander
Beskytter mot fine linjer
For økt kollagendannelse

Antioksidant serum med meget høy konsentrasjon av vitamin C ethyl Ester.
Motvirker frie radikaler som dannes som dannes gjennom sollys, røyk og
forurensning. Er pr. i dag Skandinavias eneste serum med 3-0 ethyl ascorbic
acid som er en stabil form for vitamin C. Stimulerer til dannelse av kollagen
og hjelper huden å holde på fuktigheten. Reduserer UV skade på hudens
DNA. Demper betennelse, irritasjon og har en sterk anti-aging effekt.

Ceactil 15%:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes 1-2 ganger daglig under andre kremer/geler. Et av de få
produktene serien som utelukkende fungerer som serum. Påfør
direkte på huden etter rens/peel. Kan med fordel brukes under
solkrem før soleksponering, eller som en del av din daglige
beskyttelse. Kan også brukes rundt øyene.
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NIACTIL 4 %

Passer alle hudtilstander
Passer sensitiv, tørr, normal og
fet hudtilstand
Mot fine linjer og ujevn pigmentering
Motvirker urenheter
Gir fuktighet

Niactil er vår definitive bestselger. Denne behagelige gelen med
4% konsentrert niacinamide både tilfører, og hjelper huden å holde på
fuktighet. Motvirker fine linjer og ujevn pigmentering. Virker beroligende
og fjerner rødhet. Reduserer store porer, gir jevnere hudoverflate, glød
og klarhet til huden. Har en god effekt på urenheter, acne og hudormer.
Meget gunstig ved rosacea. En lett hydrogel uten parfyme.

ANBEFALT BRUK
Niactil 4%:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

Kan brukes morgen og kveld, under og over andre Elixir-produkter
eller alene. Fungerer som en booster sammen med de fleste andre
Elixir produkter og behandlinger. Egner seg som et førstevalg ved
kombinasjonshud, rosacea og hyperpigmentering. Kombiner gjerne
med et hudprogram.
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ACTICLEAR

For normal hud
Fet og uren hud
Fin for grov hud, typisk hos menn
For rosacea og sensitiv hud

Acticlear er det eneste produktet i Skandinavia med 15 % azeloglycine.
Motvirker generell rødhet i huden, ujevn pigmentering og uren hud.
Meget god effekt på rosacea hud. Passer normal hud, god for grov hud,
perfekt for menn. Ypperlig som serum i perioder der hudtilstanden din
er mer disponert for utbrudd og kviser. Lett, behagelig hydrogel uten
parfyme. Gelen gir lett peeling-effekt, samtidig som den tilfører fuktighet
og har antibakterielle egenskaper.

Acticlear:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes hver kveld. Kan gi lett tørrhet i starten. Legg gjerne Niactil
eller annen fuktighetskrem oppå for å motvirke dette. For optimalt
resultat bruk Actilclear om natten og Niactil om dagen. Kombineres
med solbeskyttelse, spesielt om sommeren.
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SULFACTIL

Mot rødhet og urenheter
For rosacea og sensitiv hud

En behandlende krem basert på svovel. En krem som egner seg for deg
som sliter med rødhet i huden. Motvirker og demper bakteriedannelse.
Virker godt på acne, andre typer utslett, flassing rundt nesepartiet og
er en del av hudprogrammet «Redness fighter». Egner seg også for
noen rocasea typer, seboreisk eksem og voksen acne rundt munn og
nesepartiet.

ANBEFALT BRUK
Sulfactil:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

Brukes hovedsakelig om kvelden. Et av de få produktene som alltid
skal tas direkte på huden etter rens, ikke oppå andre kremer. Tynt lag.
Kan med fordel brukes lokalt på de områdene der problemene sitter.
Anbefales å bruke Niactil over Sulfactil for å dempe den uttørkende
effekten som svovel kan ha. Brukes 3-6 kvelder pr uke.
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ELIXIR
NORMALIZER
Passer de fleste hudtilstander
Gir fuktighet
Mot rødhet i huden
Beskyttende og reparerende

Elixir Normalizer er et beroligende og beskyttende serum som inneholder
sterke antioksidanter. Motvirker rødhet i huden, både som kan forekomme
ved rosacea, betennelse i huden eller fordi du har en «rød» hudtype.
Inneholder blant annet grønn te og hyaluronsyre.

ANBEFALT BRUK
Elixir Normalizer:

Brukes alene eller under annen krem, appliseres 1-2 ganger daglig.
Effekt kan forventes etter 4-6 ukers bruk. Bør kombineres med
solbeskyttelse, Elixir Daily Defense eller Ultradefense SPF 30.

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.
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ELIXIR
PERFECTING
THERAPY
Passer sensitiv hud og normal hud
Gir fuktighet
Mot aldersforandringer

En avansert fuktighetskrem som motvirker aldersforandringer. Bygger
opp huden fra innsiden. Tilfører fuktighet og reparerer solpåvirket hud.
Utmerket for de med rosacea, sensitiv og tørr hud. Korrigerer fine linjer
ved å stimulere dannelse av kollagen. Sliter du med voksen acne skal du
være litt varsom med bruk av denne siden den inneholder peptider som
kan trigge utbrudd.

Elixir Perfecting Therapy:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kremen kan brukes alene som en fuktighetskrem, eller under en
dagkrem med faktor som serum. Den kan også være en del av et
hudprogram. Brukes 1-2 ganger daglig.
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ANTI WRINKLE
SERUM
Mot fine linjer og rynker
Hudforbedring
For jevnere hudfarge

Anti Wrinkle Serum er et luksuriøst serum med en deilig konsistens.
Inneholder en svært effektiv kombinasjon av konsentrert retinol (A-vitamin)
og 90% grønn te. Medisinsk dokumentasjon har vist at A-vitamin kan
forbedre solpåvirket hud. Retinol glatter ut fine rynker og jevner ut
pigmentforandringer. Har en meget god anti-aging effekt.

Anti Wrinkle Serum:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kan brukes alene, som et serum, og som en del av et hudprogram.
Brukes hver kveld etter rens. Effekt forventes etter 2-4 ukers bruk,
og gradvis bedring sees utover 1 år. Kan brukes på ansikt, hals og
håndrygg. Kan også brukes på dagen under en krem med faktor for
«primer-effekt».
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RETINEXT DAILY
ANTI-AGING GEL
Passer en voksen hud
Mot fine linjer og solskader
Mot urenheter og grov hud
Sterk anti-aging effekt

Et oppsiktsvekkende effektivt produkt, med høy konsentrasjon av
A-vitamin. Tar anti-aging på alvor. En aktiv gel som reparerer og
forebygger områder som linjer, rynker, ujevn hudtone, solskader, store
porer og urenheter. Ingrediensene er pakket inn i liposomer, noe som
gjør produktet enda mer virkningsfullt. Retinext Daily Anti-Aging gel
har også en blekende, beroligende og fuktighetsgivende effekt.

Retinext Daily Anti-Ageing Gel:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Viktig med gradvis tilvenning. Et meget aktivt og virkningsfullt
produkt. Brukes annen hver kveld som et utgangspunkt. Noen vil
tåle hyppigere bruk fra starten av, andre reduserer til 2 ganger pr
uke. Gjennom tilvenning kan hyppighet økes. Kan kombineres med
Niactil 4% eller Rich Moisturizer Cream oppå for å redusere tørrhet i
tilvenningsfasen. Elixir-pads kan brukes før påføring for sterkere effekt.
Unngå bruk av Retinext Anti-aging gel i perioder du tar kurer med
salongbehandling som Retinext Peel 11% eller kjemisk peel. Bruk
dagkrem med solbeskyttelse.
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HYALURONIC
REPLENISH
SERUM
Passer alle hudtilstander
Fuktighet
Beroligende

Et unikt fuktighets serum. Inneholder konsentrert hyaluronsyre som
forynger, tilfører fuktighet og roer ned irritert hud. Produktet egner seg i
kombinasjon med andre aktive Elixir produkter som stimulerer huden til å
produsere mer fukt på cellenivå.

Hyaluronic Replenish Serum:

ANBEFALT BRUK
Ved behov flere ganger daglig. Brukes som et serum under andre
kremer.

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.
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Lisa (17)
Hva er ditt favoritt produkt fra Elixir?
Gentle Cleanser og Niactil 4%.
Hva er den mest merkbare effekten
Elixir har hatt på din hud? Jeg har en
klarere og renere hud.

PRODUKTENE
FØLES RENE OG
NATURLIGE PÅ
HUDEN

Hva skiller Elixir fra produkter du har
brukt tidligere? Jeg har bare brukt Elixir.
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Monika (45)
Hva er ditt favoritt produkt fra Elixir?
Alle produktene jeg bruker blir favoritter.
Må jeg velge ett, er det Niactil 4%. På min
hud virker den fantastisk mot urenheter.
Hva er den mest merkbare effekten
Elixir har hatt på din hud? Huden min
har fått tilbake gløden sin og er blitt mye
glattere og strammere. Urenheter har jeg
ikke hatt siden jeg begynte med Elixir, og
jeg har fått en mye jevnere hudtone.

Hva skiller Elixir fra produkter du har
brukt tidligere? Elixir er uten tvil det
beste hudpleieproduktet jeg noen gang
har prøvd. Jeg merket synlige resultater
fra første dag. Produktene føles rene og
naturlige på huden og de er svært drøye i
bruk. For første gang bruker jeg hudpleieprodukter som faktisk gir de resultater som
de lover, og jeg føler jeg har fått en ny og
frisk hud.

ELIXIR GIR MER
GLØD OG HUDEN SER
FRESHERE UT
Jan Åge (47)
Hva er ditt favoritt produkt fra
Elixir? Acticlear og Niactil 4%.
Hva er den mest merkbare
effekten Elixir har hatt på din
hud? Huden ser friskere og
renere ut.
Hva skiller Elixir fra produkter
du har brukt tidligere? Synes de
tidligere produktene ikke har gitt
meg noe merkbar endring utenom å gi fuktighet. Elixir gir mer
glød og huden ser freshere ut.

SMOOTHING CREAM
10%, 15%, 20%
Passer de fleste hudtilstander
Mot fine linjer
For glatt og skinnende hud
Motvirker store porer og grov hud

En behandlende fuktighetskrem med fruktsyre (glykolsyre). Gir en naturlig
peel, samtidig som den gir fukt. Reduserer fine linjer og normaliserer
hudfargen. Stimulerer huden til å kvitte seg med døde hudceller. Huden
fornyer seg og blir frisk og sunn. Forhindrer dannelse av hudormer og kviser.
Gir klarere og jevnere hud. Glykolsyrer virker i det øverste hudlaget og gir en
lett avskalling av huden (peeling). Dette fjerner det øverste hornlaget og gir
en glattere, renere hud. Stimulerer kollagenproduksjonen.
Finnes i ulik konsentrasjon, 10%, 15% og 20%. I samråd med din hudterapeut
finner du hva som passer din hudtilstand.

Smoothing Cream:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kan brukes alene eller sammen med et hudprogram. Brukes som oftest
på kveld. For maksimal effekt, rens huden, påfør Elixir-pads, deretter
Smoothing Cream. Kan også brukes uten Elixir-pads. Kan gi en svak
svie og tørr, flassende hud de første ukene. Irritasjon den første tiden
er normalt for produkter med aktive virkestoffer. Blir huden veldig
irritert og tørr anbefales det at man tar en kort pause i behandlingen,
eller reduserer til dager pr uke. Forbedring kan forventes etter 2-3
uker. Dagkrem med solbeskyttelse om dagen anbefales når du bruker
glykolsyre produkter.
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EVEN TONE
ADVANCED
Passer de fleste hudtilstander
Mot ujevn pigmentering
For glattere og jevnere hud
Mot fine linjer

En behandlende «maske» i flytende form, skal virke på huden i noen
minutter og fjernes. Med kojic syre som er et blekende virkestoff. Even
Tone Advanced motvirker ujevn pigmentering, gir en jevn fordeling av
pigment i huden som igjen normaliserer hudtonen. Mange sliter med
alderdomsflekker og ujevn hudfarge. Hjelper mot synlige solskader og
pigmentforandringer.

Even Tone Advanced:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
3-7 kvelder pr uke etter rens. Appliser en liten mengde fordelt på
hele ansiktet, unngå kontakt med øynene. La virke i 3-4 minutter.
Vask deretter produktet grundig av med vann. Kan også brukes
som maske for å friske opp huden. Anbefales i kombinasjon med
Smoothing Cream på kveden. Studier viser at Kojic syre sammen
med glycolsyre gir en bedre effekt. Husk alltid solbeskyttelse på
dagtid, for å forebygge ytterligere pigmentforandringer.
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PORE TIGHTENING
MASK
Passer de fleste hudtilstander
Mot uren hud
Mot hudormer
Oppstrammende

Grønn leiremaske som reduserer porer ved å absorbere overflødig olje
og fettstoffer i huden. En rensende behandling som trenger dypt ned i
huden. Har en uttørkende effekt på hudormer. Inneholder blant annet
hyaluronsyre som styrker hudens evne til å holde på fuktighet. Virker
oppstrammende og klargjørende.

Pore Tightening Mask:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Masken appliseres etter at huden er renset. La masken være på i ca 20
minutter til den har tørket helt. Vask deretter av med lunket vann. Kan
brukes flere ganger i uken. Kan med fordel kombineres med anti-acne
pads for de med store porer og fet T-sone.
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SMOOTHING
BODY LOTION
Passer de fleste hudtilstander
Mot tørr hud
For glatt og skinnende hud
Motvirker nupper på overarm

En unik bodylotion med aktive ingredienser. Inneholder høy konsentrasjon
av glykolsyre (15%). Gjør huden skinnende og smidig, har peelende effekt.
Mange sliter med nupper (Keratosis og Pilaris) og urenheter på kroppen.
Denne kremen forebygger og hjelper mot urenheter, og gjør huden glatt og
ren. Fungerer godt for ru hud på armer, ben og føtter. Anbefales også som
total hudforbedring på hele kroppen.

Smoothing Body Lotion:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Brukes 1-2 ganger daglig. Produktet kan prikke og svi litt, og
virkestoffet kan gi lett irritasjon i starten. Forvent å se effekt etter
1-2 ukers bruk. Husk dette er en bodylotion med meget aktive
ingredienser og brukes for å skape en hudforbedring.
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SMOOTHING HAND
AND FOOT CREAM
Passer de fleste hudtilstander
Mot tørr hud
Mot tykk hud
Mot pigmentflekker på hender

Virkningsfull hånd- og fotkrem som inneholder konsentrert glykolsyre
18%. Kremen fører til avskalling av fortykket og ru hud. Øker hudens
evne til å holde på fuktighet. Gir smidige, glatte og vakre hender og føtter.
Gir en naturlig peeling som avdekker en glattere, jevnere og friskere hud.

Smoothing Hand and
Foot Cream:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Kan brukes på hender, føtter, knær og albuer. Anbefalt bruk er morgen
og kveld i starten. Ved bedring opprettholdes resultatet ved å bruke
kremen kun en gang daglig.
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ULTIMATE EYE
FORMULA
Passer alle hudtilstander
Mot fine linjer og rynker
Mot mørke ringer

En luksuriøs øyenkrem som motvirker fine linjer og mørke ringer.
Inneholder A-vitamin og høy konsentrasjon av antioksidanter. Med
riktige kombinasjoner av virkestoffer har den en god effekt på nevnte
problemområder.

Ultimate Eye Formula:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

ANBEFALT BRUK
Tynt lag appliseres 1-2 ganger daglig. Har vist seg å fungere
godt for mange med sensitiv hud rundt øyene. Hvis irritasjonen
allikevel skulle forekommer i starten bør man ta en kort pause i
behandlingen.
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RETINEXT EYE
CONTOUR CREAM
Passer en voksen hud
Mot fine linjer
Sterk anti-aging effekt
Beskyttende

En øyenkrem med lett konsistens, trekker godt inn. Inneholder
konsentrert retinol og peptider som motvirker rynker og tynn hud. Virker
oppstrammende og forebygger tørr hud gjennom at den stimulerer til
økt kollagenproduksjon. Motvirker ujevn pigmentering. Beroligende og
motvirker mørke ringer. Fordi virkestoffene er pakket inn i liposomer
trenger de lettere inn i huden og går dypere. Dette gir en forsterket effekt.

ANBEFALT BRUK
Retinext Eye Contour Cream:

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.

Du vil oppleve denne øyenkremen mer aktiv enn tidligere øye kremer.
Begynn gradvis, annen hver dag kun på kvelden. Alterner gjerne med
Ultimate Eye Formula de andre dagene. Tilpasses individuelt. Brukes
den for ofte i starten kan det føre til forbigående tørre linjer og sårhet
rundt øye partiet. Dette vil gå tilbake i løpet av et par dager når huden
venner seg til kremen eller ved sjeldnere bruk. Det er en vanlig reaksjon
på konsentrert retinol (A-vitamin) i overgangen å oppleve en lett
peelende effekt. Dette er et tegn på cellefornyelse og hudforbedring.
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RETINOL EYE
CREAM
Passer alle hudtilstander
Mot fine linjer og rynker

Retinol Eye Cream er en øyenkrem som inneholder konsentrert retinol.
Motvirker fine linjer og gir fuktighet. En enklere og rimeligere øyenkrem
som passer spesielt for yngre hud.

Retinol Eye Cream:

ANBEFALT BRUK
Brukes 1-2 ganger daglig. Tynt lag. Hvis irritasjonen allikevel skulle
forekommer i starten bør man ta en kort pause i behandlingen.

Les mer på side 5 om hva en
komplett hudpleie består av.
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HUDPROGRAM 1:
ANTI-AGING
Niactil Cleanser
Ceactil 15%
Ultradefense SPF 30
Anti-wrinkle Serum
Retinext Anti Aging Gel
Ceactil Everyday Cream

Et hudprogram mot rynker og aldersforandringer. Dette er et svært virkningsfullt hudprogram som
bedrer aldersforandringer, reduserer fine rynker og bleker pigmentflekker. Hudprogrammet inneholder
solbeskyttelse, fruktsyrer, antioksidanter og A-vitamin. Effekt kan ses etter 2 -3 uker, og videre forbedring
forventes utover 1 års daglig bruk.
MORGEN
1. Niactil Cleanser, rens huden hver morgen.
2. Ceactil 15%, bruk som serum under fukt/beskyttelse
3. Ultradefense SPF 30 som dagkrem hver dag.
KVELD
1. Niactil Cleanser, rens huden hver kveld.
2. Retinext Anti Aging Gel eller Antiwrinkle Serum avhengig av hvor sterk effekt man ønsker. Bruk gjerne
Retinext Anti Aging Gel 2-3 kvelder pr uke, og alterner med Antiwrinkle Serum de andre kveldene.
3. Ceactil Everyday Cream kan brukes over Retinext eller over Antiwrinkle Serum for å tilføre ekstra fukt.
Ved irritasjon i starten kan Ceactil Everyday Cream brukes alene om natten for gradvis tilvenning til Retinext og Anti Wrinkle Serum.
Begynn gjerne med et av A-vitamin produktene, enten Antiwrinkle Serum eller Retinext og bygg på etterhvert.
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HUDPROGRAM 2:
REDNESS FIGHTER
Gentle Cleanser
Elixir Normalizer
Green Tea SPF 30
Acticlear
Sulfactil

Hudprogrammet er utviklet for å motvirke rødhet, urenheter og flassende hudforandringer i ansiktet.
Hudprogrammet inneholder svovel, antioksidantene grønn te og resveratrol samt solbeskyttelse.
MORGEN
1. Gentle Cleanser, rens huden hver morgen.
2. Elixir Normalizer, bruk som serum hver morgen
3. Green Tea SPF 30, bruk som dagkrem hver morgen
KVELD
1. Gentle Cleanser, rens huden hver kveld
2. Acticlear hver kveld. (Tørrhet kan motvirkes ved å supplere med Niactil 4% over Acticlear).
*Sulfactil brukes direkte på affisert hud, lokalt på de betente områdene, 3-7 kvelder i uken eller periodevis
som tolerert. Inneholder virkestoffet svovel som gir en karakteristisk lukt.
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HUDPROGRAM 3:
HJEMMEPEELING
Gentle Cleanser
Niactil 4%
Green Tea SPF 30
Elixir Pads 10%
Smoothing Cream 10%

Hudprogrammet er basert på fruktsyrer og kan brukes som et alternativ til å få utført kjemisk peeling på
klinikk. Daglig bruk gjør huden ren, glatt og skinnende. Behandlingen bygger på de unike egenskapene til
glykolsyre som gir en naturlig peel og fjerner døde hudceller. Hudprogrammet motvirker fet hud, hudormer,
kviser og hårrotsbetennelse etter barbering. Langtidsbruk reduserer fine linjer og normaliserer hudfargen.
Effekt forventes etter 2-3 uker. Hudprogrammet kan brukes fast. Lett hudirritasjon kan forekomme i starten.
MORGEN
1. Gentle Cleanser, rens huden hver morgen
2. Niactil 4%, bruk som serum
3. Green TEA SPF 30
KVELD
1. Gentle Cleanser, rens huden hver kveld
2. Elixir Pads 10-20% 4-7 ganger i uken
3. Smoothing Cream 10-20% hver kveld
* Ta et kortvarig opphold i behandlingen hvis huden blir irritert.
* Start med hudprogram i konsentrasjon 10%, og øk gradvis til 20%.
* Moisturizing Facial Cream eller Rich moisturizing cream brukes ved tørr hud eller irritasjon
* Solbeskyttelse må brukes om sommeren.

44

HUDPROGRAM 4:
POST TREATMENT
Elixir Normalizer
Ultradefense Repair Gel
Rich Moisturizing Cream.

Det er viktig å bygge opp huden etter dype klinikk behandlinger. Dette hudprogrammet er et eksempel på
hva folk kan trenge etter slike perioder. Vær bevisst på at retinol og glykolsyrer bør man vente med til huden
har normalisert seg og ikke viser rødhet og irritasjon.
MORGEN
1. Elixir Normalizer, bruk som serum
2. Elixir Ultradefense SPF 30
KVELD
1. Elixir Ultradefense Repair Gel
2. Rich Moisturizing Cream
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HUDPROGRAM 5:
FOR MENN
Niactil Cleanser
Niactil 4%
Acticlear

Hudprogrammet er spesielt utviklet for menn. Produktene motvirker urenheter og fine linjer, gir en jevn
hudfarge og beskytter hudbarrieren. Effekt kan ses etter 2-3 uker, og videre forbedring forventes ved
langtids bruk.
MORGEN
1. Niactil Cleanser, vask huden hver morgen
2. Niactil 4% hver morgen som en dagkrem
KVELD
1. Niactil cleanser, vask huden hver kveld
2. Acticlear hver kveld som en nattkrem
* Solbeskyttelse bør brukes om sommeren
* Ekstra fuktighetskrem som Ceactil Everyday Cream eller Moisturizing Facial Cream kan brukes ved behov
* Acticlear kan ha en lett uttørkende effekt i starten
* Hvis tørrhet oppstår kan man kutte ned til Acticlear annenhver kveld og alternere med Niactil 4 % eller
supplere med ekstra fuktighet, ref punkt over.
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HUDPROGRAM 6:
MOT UREN HUD
Acne Cleanser
Anti Acne Pads
Niactil 4%
Acticlear
Moisturizing Facial cream

Hudprogrammet er laget for de med kviser, uren hud og hudormer. Produktene motvirker alle fire steg
i dannelse av akne: talgproduksjon, tette porer, bakteriedannelse og inflammasjon i huden. Effekt kan
forventes etter 2-4 ukers bruk, og maksimal effekt etter 3 måneder.
MORGEN
1. Acne Cleanser, rens huden hver morgen (alterner med Gentle Cleanser ved behov)
2. Niactil 4% under som et serum
3. Moisturizing Facial Cream som en dagkrem
KVELD
1. Acne cleanser (alterner med Gentle Cleanser ved behov)
2. Anti-acne pads (3-7 kvelder i uken som tolerert)
3. Acticlear hver kveld som en natt krem. (Tørrhet kan motvirkes ved å supplere med Niactil 4% over
Acticlear).
* Tørrhet kan forekomme i starten.
* Hvis tørrhet oppstår bruk Acticlear annenhver kveld, og appliser ekstra fuktighetskrem som Moisturizer
Facial Cream.
* Solbeskyttelse bør brukes om sommeren
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