
Ärtynyt, herkkä, 
reaktiivinen iho, 

couperosa
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ihon ärsytys

kutina, kirvely, pistely

ihon punoitus

vaskulaariset tähdet (couperose)

Ihoa ärsyttävät välittömästi
punaviinin juominen ja tupakointi

kuumuus, kylmyys, tuuli, aurinko ja äkilliset 

lämpötilan muutokset, 

stressi, jännitys

Herkän/yliherkän ihon ja 
couperosalle alttiin ihon 
ongelmat:
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1) Heitä pois kaikki vanhentuneet ihonhoitotuotteet.

2) Jopa lempituotteet voivat epäonnistua

3) Mitä vähemmän, sitä parempi

4) Tarkista prosenttipitoisuudet

5) SPF:n on oltava korkea

Aurinkovoiteen tulisi olla vähintään SPF 30. Sinkkioksidin tai 

titaanidioksidin kaltaiset suodattimet aiheuttavat harvoin ihoreaktioita. 

Eryteema (joka näyttää nokkosihottumalta) ja auringonpolttama ovat 

kuitenkin hyvin yleisiä herkän ihon ongelmia.

5 sääntöä herkän ihon hoidossa
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� Vähentää ihon tulehdusta ja 

ärsytystä

� Vähentää ihon herkkyyttä 

(hermosäikeiden yliherkkyyttä)

� Normalisoida ihon luonnollisia 

suojatoimintoja

� Vahvistaa kapillaarien seinämiä

� Poistaa punoituksen

SensoCalm sarjan tehtävät:
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Olea Europaea, Cetearyl Olivate, Ethylhexyl Olivate, Olive Oil Unsaponifiables,  
Sorbitan Olivate, Agastache Mexicana Flower Extract, Tasmannia Lanceolata  
Fruit Extract, Aloe Barbadenis, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Arnica  
Montana Flower Extract, Curcuma Longa Root Extract, Hamamelis Virginiana  
Leaf Extract, Hedera Helix Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract,  
Pinus Pinaster Bark Extract, Rosa Damascena Flower Water, Rosmarinus  
Officinalis Leaf Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed  
Oil, Rutin, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Allantoin, Bisabolol, Dipotassium  
Glycyrrhizate, Niacinamide, Panthenol, Camelina Sativa Seed Oil,  
Gluconolactone, Lactobionic Acid, Phytic Acid

SensoCalm - salainen kaava reaktiivisen ihon hoidossa!

Vaikuttavat aineet:

❖ Agascalm™ 

❖ Olive Oil

❖ Tazman Pepper™

❖ Polyplant Perfeskin™ 

❖ Calmosensine™

❖ Activys Redout™

❖ Dipotassium Glycyrrhizinate (dikaliumglysirisaatti)

❖ Kapseloitu rutiini (P-vitamiini)

❖ Lactobionic Acid (Laktobionihappo, polyhydroksihappo)

❖ Gluconolactone Acid (Glukonolaktoni, hydroksihappo)

❖ Aquaxyl ™ 

❖ Allantoiini

❖ Aloe Vera 

❖ Camelinaöljy

❖ Ruusuhydrolaatti

❖ Rosmariini

❖ Jojobaöljy

❖ Niasiiniamidi (B3-vitamiini)

❖ D-pantenoli

❖ Hyaluronihappo

❖ Bisabololi
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punainen lanka koko sarjassa

"nestemäinen kulta"

Välimeren alueen kaunottaret ovat kutsuneet 

oliiviöljyä hehkuvan ihon perimmäiseksi 

salaisuudeksi.

Edistää ihon uudistumista korkean öljyhappopitoisuuden 
ansiosta. Oliiviöljy auttaa normalisoimaan ihon 
rasva-aineenvaihduntaa ja suojaa ihoa aggressiivisilta 
ympäristötekijöiltä - kylmältä, tuulelta ja kuivalta ilmalta. 
Oliivin uute imeytyy hyvin. Se ei aiheuta ärsytystä eikä tuki 
huokosia.

Palauttaa vaurioituneen ihon luonnollisen rasvakalvon, 
nopeuttaa ihon uudistumista, lievittää kipua vaurioituneilla 
alueilla, kyllästää ihoa vitamiineilla ja rasvahapoilla. Oliivin 
uute ehkäisee ihon kuivumista ja kimmoisuuden 
heikkenemistä sekä ennenaikaista ikääntymistä.

Olive Oil
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Agascalm™ - aktiivinen ainesosa, joka on peräisin 
meksikolaisesta Agastache-kasvista (toinen nimi on 
Purple Melissa tai Giant Mexican Hyssop). Runsaasti 
flavonoideja, joilla on voimakas tulehdusvastainen 
vaikutus:

➢ Vähentää ihon ärsytystä ja punoitusta, jotka johtuvat 
psykologisesta stressistä

➢ Todettu tulehdusvastainen aktiivisuus
➢ Auttaa palauttaa ihon suojatoimintaa 
➢ Vaalentaa, kirkastaa ja parantaa ihon sävyä
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Tazman Pepper™ - eksoottinen 
tasmanialaisen pippurin uute sisältää 
merkittäviä määriä antioksidantteja, 
magnesium- ja sinkkimineraaleja 
biosaatavassa muodossa.
➢ Sisältää rutiinia, jolla on tulehdusta 

ehkäiseviä ja kapillaareja vahvistavia 
ominaisuuksia.

➢ Lievittää kutinaa ja kirvelyä
➢ Lievittää ihon punoitusta.
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Polyplant Perfeskin™ - on sekoitus lääkekasvien uutteita: hevoskastanjaa, 

arnikkia, taikapähkinää, murattia, rypäleen lehtiä ja kuismaa. Tukee lymfaa- ja 
verenkiertoa. 

➢ vahvistaa verisuonten seinämiä ja pintaverisuonia

➢ tulehdusvastainen vaikutus

➢  rauhoittaa herkkää ja ärtynyttä ihoa

Calmosensine™ - on "hyvän olon peptidi". Vähentää ihon herkkyyttä ärsyttäville 

tekijöille. 

➢ Lievittää epämukavuuden tuntemusta
➢ Vahvistaa mukavuuden tunnetta
➢ Vähentää alttiutta lämpötilalle
➢ Parantaa hyvinvointia
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Activys Redout™ - on innovatiivinen vaikuttava aine erityisesti herkän ihon 
hoitoon. Muodoltaan se on fosfolipidien kapseli (omega 3), joka sisältää 
kurkuma-ja männynkuoriuutteita. Säätelee ja normalisoi ihon 
immuunijärjestelmää, vähentää kasvojen punoitusta. Palauttaa ja puhdistaa 
ihoa, auttaa nopeasti lievittämään ärsytystä ja rauhoittamaan ihoa, tehostaa 
veren mikroverenkiertoa ja edistää kollageenisynteesiä. 

➢ Vähentää punoituksen voimakkuutta ja pinta-alaa 
➢ Stimuloi kollageenin kuitujen sitoutumista ja parantaa fibroblastien 

aineenvaihduntaa.
➢ Sillä on voimakkaita tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia

https://www.scsformulate.co.uk/wp-content/uploads/sites/13/2018/09/OCE0005-Activys-RedOut-Br
ochure-ENv2Op.pdf 
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Dipotassium Glycyrrhizinate (dikaliumglysirisaatti) – vaikuttava aine 
on lakritsin juurelta. Sillä on voimakkaita tulehdusta ehkäiseviä 
ominaisuuksia. Sisältää saponiineja, tanniineja ja flavonoideja, jotka 
ovat P-vitamiinin analogeja. 

➢ Suojaa kudoksia vaurioilta
➢ Edistää uusien kollageenin kuitujen muodostumista.
➢ Edistää ihon yleistä vaalentumista.

Kapseloitu rutiini (P-vitamiini) - flavonoidi, jolla on antioksidanttisia, valolta 

suojaavia ominaisuuksia. Se vahvistaa kapillaarien seinämiä, vähentää niiden 

läpäisevyyttä ja haurautta, mikä johtaa kapillaariverkkojen (teleangiektasian) 

vähenemiseen. Kapselointimenetelmän ansiosta aktiivinen ainesosa rutiini 

pysyy aktiivisena, kunnes se vapautuu ihoon.
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Lactobionic Acid (Laktobioottihappo) - polyhydroksihappo. Se vaikuttaa positiivisesti 

ihomatriisiin estämällä kollageenin ja elastiinin tuhoutumista. Suhteellisen suuren massansa 

ansiosta se tunkeutuu ihoon hitaammin vahingoittamatta sitä. Sitä voidaan käyttää tapauksissa, 

joissa tarvitaan keratinoituneiden massojen samanaikaista poistamista ja syvää ravitsemusta. 

➢ Antaa syvää ja pitkäkestoista kosteutusta.
➢ Sillä on lievä kuoriva vaikutus,  nopeuttaa
➢ epidermiksen uusiutumisprosessia. 
➢ Auttaa torjumaan valon aiheuttamaa ikääntymistä. 
➢ Myrkytön. 
➢ Vahva antioksidantti. 

Gluconolactone Acid (Glukonolaktoni) polyhydroksihapolla on samanlainen biologinen 
vaikutus kuin AHA:lla. LAktobionihapolla on viisi hydroksyyliryhmää, kun taas AHA:lla on vain 
yksi aktiivinen hydroksyyliryhmä, minkä ansiosta on voimakkaampia kosteuttavia ominaisuuksia. 
Happo ei ärsytä, se imeytyy hitaasti ihoon ilman polttavaa tunnetta. Se on luonnollinen 
antioksidantti, jonka aktiivisuus on verrattavissa askorbiinihappoon ja tokoferoliin.

➢ Suojaa elastiini- ja kollageenikuituja,
➢ Tarjoaa runsaasti antioksidantteja ja valonsuojaa, 
➢ Parantaa ihon sävyä ja rakennetta,
➢ Sillä on tulehdusta ehkäisevä vaikutus,
➢ Säätelee ihon luonnollista keratinisaatioprosessia,
➢ Lisää ihon kosteutta, tasoittaa juonteita ja ryppyjä.

12



Aquaxyl ™– vahvan vehnäperäisen glukoosin kosteuttavan aineen ja puuperäisen 

ksylitolin yhdistelmä, joka sitoo vapaata nestettä.
 

➢ Estää transsepidermistä vesihäviötä
➢ Lisää epidermiksen kosteusvarastoja.
➢ Parantaa merkittävästi ihon koostumusta ja kosteutta.
➢ Antaa iholle kimmoisuutta, vähentää hilseilyä ja tasoittaa pintaa.

https://www.seppic.com/sites/seppic/files/2021/02/04/9918_GB%20Aquaxyl%20-%20perfect%20hydrating%20shield%20for%20hands.pdf

Allantoiini - auttaa parantamaan haavoja ja ihoärsytyksiä ja stimuloi terveiden solujen 

kasvua. Sillä on keratolyyttisiä, rauhoittavia ja parantavia ominaisuuksia, se stimuloi ihon 

uusiutumista, neutraloi vapaiden radikaalien haitallisia vaikutuksia, auttaa parantamaan 

pieniä haavoja ja vahvistaa tervettä ihoa.

Rosmariini - hyödyllinen kuivalle, ikääntyvälle ja ongelmaiholle, parantaa verenkiertoa ja 

stimuloi uudistumista, edistää haavan tehokasta paranemista ja ihon palautumista vammojen 

jälkeen, poistaa ärsytystä, uudistaa, palauttaa ihon terveen rakenteen, sillä on desinfioiva 

vaikutus.
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Aloe Vera – yhdistelmä luonnollisia ja biologisesti aktiivisia aineita, kuten 

polysakkarideja, flavonoideja, katekiineja, tanniineja, aminohappoja, 
vitamiineja, entsyymejä, mineraaleja ja hivenaineita. Sopii kuivalle, herkälle ja 
tulehdukselliselle iholle sekä aknea ja rasvoittuvaa talirauhaa vastaan.
➢ kosteuttava, tulehdusta ja sieniä ehkäisevä, regeneroiva, valolta suojaava ja 

antimikrobinen vaikutus. 
➢ stimuloi kapillaarista verenkiertoa, edistää kollageenin tuotantoa, 
➢ lisää solujen uudistumiskykyä erilaisissa ihosairauksissa, 
➢ hidastaa pigmenttiläiskien ilmaantumista ja auttaa vähentämään niiden määrää ja 

kokoa.

Camelina oil (camelinaöljy)- Ruistankion öljy sisältää runsaasti proteiineja, 

vitamiineja ja tyydyttymättömiä happoja, mikä tekee siitä kasviperäisen F-vitamiinin 

lähteen, mikä on voimakas antioksidantti.

➢ virkistää ja parantaa ihon kimmoisuutta, palauttaa ihon kosteus- ja 
rasvatasapainon, 

➢ lisää ihon suojatoimintoja, sillä on haavoja parantavia ominaisuuksia ja se ehkäisee 
tulehdusprosesseja,

➢ auttaa tasoittamaan ryppyjä.
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Kasvohoito Sensocalm

• palauttaa epidermisen esteen ja suojaavan hydrolipidivaipan.

• lisää ihon kosteustason

• estää tulehdusprosessia

• lisää ihon vastustuskyvyn ja paikallisen immuniteetin

• lisää verisuonten elastisuuden javahvistaa niitä

• vähentää riskin uusien hämähäkkisuonten muodostamiseen

• kyllästää ihoa antioksidantteilla ja energialla;

Ammattillinen perushoito-ohjelma herkälle iholle, jolla on merkkejä couperosasta tai ruusufinnistä.

Luonnollisten ainesosien pohjalta kehitetty ammattisarja Shor SensoCalm on tarkoitettu herkälle ja 
reaktiiviselle iholle sekä iholle, jossa on couperosan merkkejä. Ihonhoitotuotteet palauttavat ihon kuntoa, 
ravitsevat sitä, suojaavat vaurioilta, aktivoivat regeneratiivisia prosesseja, ennaltaehkäisevät ruusufinnin 
ilmenemistä ja hidastamaan uusien katkenneiden verisuonten ilmaantumista.
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Tuotenro Tuote Tehtävä Ammatti
koko

Asiakaskoko

1110250 Delicate Face Milk

Hellävarainen puhdistusmaito Meikinpoisto, ihon puhdistaminen ja kosteuttaminen

250 250

4050250 Soothing Cleansing Gel with Agascalm™
Pehmeä puhdistusgeeli Agascalm

Esipuhdistaa ihoa, kosteuttaa, lievittää ihon
ärsytystä

250 250

3060050 GLB Sensapeel

GLB ympärivuotinen kuorinta polyhydroksihapoilla

Lievä kuorinta, ihon uudistuminen, kapillaarien seinämien 
vahvistaminen.

50 -

7060250 Perfect Skin Rose Toner

Hydrolaatteja sisältävä kasvovesi herkälle iholle

Stressin poisto, rauhoittava ja tasapainottava vaikutus 250 250

1130050 Redout Calming Balm

Aktiivinen couperosavastainen balsamivoide kurkumiinilla

Couperosan ennaltaehkäisy, ihoärsytyksen ja punoituksen 
lievittäminen.

50 50

5050500

5050100

OliVera Gel

Rauhoittava geeli oliivilla ja aloella

lievittää kutinaa ja epämukavuutta, punoitusta ja tulehdusta. 500 100

1120250

1120050

Recovering Olive Cream

Hoitava oliivivoide 

Palauttaa ihon suojatoiminnot, vahvistaa verisuonistoa, lievittää 

epämukavuutta.

250 50

2090250

2090100

Gentle Mask with Agascalm™
Rauhoittava naamio Agascalm

Lievittää ihon väsymystä, vahvistaa suojamekanismien toimintaa,
ravitseva, vitaminisoiva, stressiä lievittävä ja rauhoittava.

250 100

5060100

5060030

Peptide Calming Serum

Peptidiseerumi herkälle iholle

Herkän ihon muutosten ehkäisy ja korjaaminen, 
Verisuonijärjestelmän vahvistaminen

100 30
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Reaktiivinen iho + herkkyyden vähentäminen 
Sensocalm

Reaktiivinen iho + couperose Sensocalm

Reaktiivinen iho + ihon puhdistus Balancell / 
Propiocare

Reaktiivinen iho + syväkosteutus Hydroprotect

Reaktiivinen iho + ikääntymisen ehkäisy ReAL-C

Joustava lähestymistapa asiakkaiden 
tarpeisiin:
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Kosmetologin hoito-ohje:

Reaktiivinen iho 
 Tehtävä: Vähentää ärsytystä ja 
reaktiivisuutta hoidon alussa.

Yhden ilmeisen ongelman 
käsittely sarjahoidossa:

4-8 kertaa 2-3 viikon välein.

1. Soothing Cleansing Gel with Agascalm™ tai Delicate Face Milk

2. GLB Sensopeel

3. Perfect Skin Rose Toner

Oikeat ihonhoitotuotteet kotona

1. OliVera Ge ja / tai Recovering Olive Cream
2. Gentle Mask with Agascalm™

HydroProtect
Syväkosteuttava / ryppyjä 
tasoittava

BalanCell  
Seboregulaatio ja 
huokosten 
puhdistus

Reaktiivinen iho 
 Tehtävä: Vähentää ärsytystä ja 
reaktiivisuutta hoidon lopussa.

PropioCare  
Tulehduksen 
(akne) hoito

ReAL-C
anti-aging / 
kohotus

SensoCalm: Tulehdusreaktioiden 
vähentäminen ja couperosan hoito
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❖ SLS-vapaa, 

❖ Ei parabeeneja, 

❖ Allergiaton, herkälle iholle

Vahvat puolet:

SensoCalm - salainen kaava reaktiivisen ihon hoidossa!
19



1. Meikinpoisto ja ihon puhdistus

Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel)  
Leaf Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hypericum Perforatum  
Flower Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed  
Extract, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis  
Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Olea Europaea Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil

Tocopheryl Acetate

✔Delicate Face Milk

         Hellävarainen puhdistusmaito  Tuotenro. 1110250 Vol. 250 ml

Polyplant Perfeskin™  
Rosmariini
Aloe vera
Oliiviöljy
Jojobaöljy
Puhdistaa hellävaraisesti ihoa ja antaa välittömän mukavuuden tunnen, 
vähentää kireyden tunnetta, vähentää arvaamattomien reaktioiden 
todennäköisyyttä vastauksena jokapäiväisiin ulkoisiin ja sisäisiin 
ärsykkeisiin, vahvistaa verisuonten seinämiä, parantaa imunesteen ja veren 
kiertoa, vahvistaa verisuonia ja kapillaareja, vaikuttaa tulehdusta 
ehkäisevästi ja rauhoittaa.

Käyttö: levitä kasvoille vanulapuilla pehmein hierontaliikken. Pese 
tuotteen ja kosmetiikan jäänteet pois lämpimällä vedellä.
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2. Ihon puhdistus ja esivalmistelu

✔Soothing Cleansing Gel with Agascalm™
         Pehmeä puhdistusgeeli Agascalm Tuotenro. 4050250 Vol. 250 ml

Agascalm™  Aloe 
vera

Oliiviuute

Aquaxyl™  
Todellinen pelastus herkälle ja punoitukseen taipuvaiselle iholle, se rauhoittaa, 
pehmentää ja kirkastaa ihoa. On suositeltavaa pestä geeli pois kohtalaisen 
lämpimällä vedellä.
Lievittää psykologisen stressin vaikutuksia ihoon, mikä aiheuttaa ihon 
punoitusta,vahvistaa kapillaareja ja palauttaa ihon suojatoimintoa.

Käyttö: levitä pieni määrä tuotetta kostealle iholle, hiero 2-3 minuuttia, pese pois 
lämpimällä vedellä.

Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Olea Europaea Leaf Extract  

Urea, Allantoin

Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose
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✔GLB Sensapeel VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

GLB hellävarainen kuorinta polyhydroksihapoilla
pH -3-3.5 /Acids - 25%
Laktobionihappo
Glukonolaktonihappo
Fytiinihappo 

Sillä on lievä kuoriva vaikutus ja se nopeuttaa ihon uusiutumisprosessia. Se 

auttaa torjumaan valon ikääntymistä.

Samalla se poistaa hellävaraisesti keratoosin ja ravitsee ihoa syvästi tasoittaen 

sen väriä ja rakennetta.

Tarjoaa syvää ja pitkäkestoista kosteutusta ja on vahva antioksidantti. Sillä on 

tulehdusta ehkäisevä vaikutus. Säätelee ihon luonnollista keratinisaatioprosessia.

Käyttö: levitä tasaisesti puhtaille kasvoille ja kaulalle välttäen 

silmänympärysaluetta. Anna vaikuttaa 5-8 minuuttia. Huuhtele lämpimällä 

vedellä pois, taputtele iho kuivaksi ja käytä kosteuttajaa.

3. Kuorinta

• Lactobionic Acid

• Gluconolactone

• Dimethyl Isosorbide

• Phytic Acid

22



✔Perfect Skin Rose Toner
         Hydrolaatteja sisältävä kasvovesi herkälle iholle 

Ruusun hydrolaatti - Kukkien raaka-aineista höyrytislaamalla saadut 
hydrolaatit sisältävät bioflavonoideja, vitamiineja, orgaanisia happoja ja 
glykosideja.

Rosmariini

Agascalm™  

Polyplant Perfeskin™

4. Stressin poisto ja virkistäminen

Rosa Damascena Flower Water

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Hamamelis Virginiana  
(Witch Hazel) Leaf Extract, Arnica Montana Flower Extract,  
Hypericum Perforatum Flower Extract, Aesculus  
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Vitis  
Vinifera (Grape) Leaf Extract

Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract

Kosteuttava ja virkistävä, palauttaa PH-arvon, kosteuttaa ja kiinteyttää ihoa, auttaa 
rauhoittamaan kaikenlaisia ihoärsytyksiä. Sitä käytetään myös hermostuneisuuden 
hoitoon, ja sillä on erittäin myönteinen vaikutus naisen psyykeen, erityisesti 
vaihdevuosien aikana.
Vähentää ihon herkkyyttä ärsykkeille (termisille, mekaanisille ja kemiallisille). Kiinteyttää, 
silottaa juonteita ja ryppyjä, lievittää turvotusta, vahvistaa kapillaareja ja kosteuttaa ihoa.

Käyttö: levitä vanulapuilla pieni määrä tasaisesti kasvojen ja kaulan iholle ottaen 
huomioon hierontalinjat. Älä huuhtele. Sitä voidaan käyttää myös kangasnaamiona: 
liota kangas kasvovedellä ja jätä kasvoillesi 5-10 minuutiksi. 23



✔Redout Calming Balm
Aktiivinen couperosavastainen balsamivoide kurkumiinilla

Kapseloitu rutiini
Activys Redout™  Calmosensine™  
Polyplant Perfectskin™
Dipotassium Glycyrrhizinate (dikaliumglysirisaatti)
Camelinaöljy Ruistankion öljy
Niasiiniamidi (B3-vitamiini) - parantaa ihon suojatoimintoa, vähentää 
punoitusta, vähentää ihon punoitusta, parantaa herkän ihon vastustuskykyä, 
parantaa ihon ulkonäköä ja rakennetta stimuloimalla kollageenisynteesiä, 
kirkastaa ihoa

5a. Couperosan hoito

• Camelina Sativa Seed Oil, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Oil  
Unsaponifiables, Cera Alba (Beeswax), Hydrogenated Ethylhexyl Olivate,  
Hydrogenated Castor Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,  
Tocopherol, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables

• Allantoin, Niacinamide, Dipotassium Glycyrrhizate, Panthenol

• Rutin

• Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf  
Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower  
Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Vitis  
Vinifera (Grape) Leaf Extract

• Phosphatidylcholine, Docosahexaenoic Acid, Pinus Pinaster Bark Extract,  
Eicosapentaenoic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytosphingosine, Curcuma  
Longa (Turmeric) Root Extract

• Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

Vahvistaa kapillaarien seinämiä, vähentää niiden läpäisevyyttä ja haurautta, 
mikä johtaa verisuonten (kuperoosin) verkkomuodostuksen vähenemiseen.
Lievittää psykologista stressiä / vähentää ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamaa 
tulehdusta.

Käyttö: Levitä tarvittava määrä voidetta puhtaalle, kuivalle iholle, odota 

kunnes se on täysin imeytynyt. 24



5b. Punoituksen lievittäminen ja 
ihon rauhoittaminen

• Olea Europaea Leaf Extract

• Aloe Barbadensis Leaf Extract

• Aloe Barbadenis Leaf Juice

• Panthenol, Allantoin

✔OliVera Gel
Rauhoittava geeli oliivilla ja aloella

Oliiviuute, Aloe vera, Allantoiini

Pantenoli - normalisoi rasva-aineenvaihduntaa, edistää ihon uudistumista, 
lievittää ärsytystä ja kutinaa, stimuloi haavan paranemista, nopeuttaa 
solujen aineenvaihduntaa ja lisää kollageenikuitujen lujuutta. Sillä on 
tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. 

Rauhoittavalla geelillä on ihoa kosteuttava, tulehdusta ja sieniä ehkäisevä, uudistava, valolta 
suojaava ja mikrobeja ehkäisevä vaikutus.  Se vaikuttaa epidermikseen, lievittää välitöntä 
epämukavuutta ja parantaa nopeasti ihon kuntoa, pääsee syvälle ihoon ja edistää sen 
uudistumista. Ei lisättyjä aromeja
Lievittää psykologista stressiä / vähentää ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamaa tulehdusta.

Käyttö: levitä geeliä tarvittaessa ohuella kerroksella puhtaalle kasvojen iholle 2-4 tunnin 

välein viikon ajan, kunnes iho toipuu täysin.  

Hoitolassa tuotteet 5a ja 5b laitetaan päällekkäin ja imeytetään ihoon (elektroporaatio). 25



6. Ihon ravitseminen 
✔Recovering Olive Cream

        Hoitava oliivivoide  

Agascalm™ , Tazman Pepper™ , Calmosensine™
Oliivin uute
Dipotassium Glycyrrhizinate (dikaliumglysirisaatti)
Camelinaöljy /Ruistankion öljy

Hyaluronihappo

• Olea Europaea Leaf Extract

• Aloe Barbadensis Leaf Extract

• Aloe Barbadenis Leaf Juice

• Panthenol, Allantoin

Lyhyessä ajassa se auttaa vähentämään punoituksen voimakkuutta ja pinta-alaa, 
lievittää ärsytystä nopeasti ja rauhoittaa ihoa. Vähentää psykologisen stressin 
vaikutuksia ihoon, joka aiheuttaa punoitusta. Se vähentää solutulehdusta, 
kosteuttaa, ravitsee ja korjaa vaurioitunutta ihoa sekä stimuloi ihosolujen 
uudistumista. Ei lisättyjä aromeja. On suositeltavaa käyttää voidetta palauttamaan 
ärtynyttä ihoa, jolla on psoriasiksen, seborrean tai ekseeman merkkejä.
Immunomoduloi ihoa/lievittää psykologista stressiä/lievittää ulkoisten ärsykkeiden 

aiheuttamaa tulehdusta.

Käyttö: levitä ohuena kerroksena koko kasvoille ja vartalolle. Sopii kaikille 

ihotyypeille.

Hoitolassa suosittelemme kevyen hieronnan (espanjalainen, renesanssi).
26



7. Naamio. Ihon rauhoittaminen

• Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract

• Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract

• Dipotassium Glycyrrhizate

• Panthenol, Bisabolol

• Hydrogenated Ethylhexyl Olivate

• Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables
    ✔Gentle Mask with Agascalm™

         Rauhoittava naamio Agascalm 

Agascalm™, Tazman Pepper™ , Polyplant Perfeskin™
Dipotassium Glycyrrhizinate (dikaliumglysirisaatti)
Allantoiini, Bisabololi
Rauhoittavalla naamiolla on voimakas tulehdusvastainen, antiallerginen ja 

antimikrobinen vaikutus.  Se kosteuttaa, ravitsee ja korjaa vaurioitunutta 

ihoa, lievittää ärsytystä ja punoitusta, stimuloi ihosolujen uudistumista. 

Stimuloi kollageenikuitujen muodostumista, ehkäisee aktiivisesti olemassa 

olevien ryppyjen syvenemistä ja uusien syntymistä, auttaa vaalentamaan ja 

tasoittamaan ihon sävyä.

Vähentää psykologisen stressin vaikutuksia / vähentää ulkoisten ärsykkeiden 

aiheuttamaa tulehdusta.

Käyttö: levitä puhdistetulle kasvojen ja kaulan iholle, jätä 10-15 minuutiksi ja 

huuhtele pois vedellä.

*Hoitolassa suosittelemme lisäksi alginaattinaamion Vitamin C Remodeling 

Algae mask / blackcurrant tai Antioxidant Sugar Peel-off mask / forest berries 20 

min. 
27
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*Alginaattinaamiot - kaikille ihotyypeille
1. Moist Retention Algae Mask - kosteuttaa ja 

poistaa tehokkaasti turvotusta. 
2. Vitamin C Remodeling Algae Mask with 

Blackcurrant - yleinen uudistava naamio, jolla on 
antioksidanttivaikutus.

3. Detoxifying Algae Mask with Tea Tree & 
Willow extract - ammattimainen hoito akneille ja 
rasvaiselle iholle, ihanteellinen rasvaiselle ja 
sekaiholle, tulehdusta ehkäisevä vaikutus, 
säätelee talirauhasten toimintaa.

4. Antioxidant Sugar Peel-Off Mask with Forest 
Berries - voimakas antioksidanttisuoja, suojaa 
vapailta radikaaleilta, sävyttää ja kosteuttaa 
täydellistä ihoa.



✔Peptide Calming Serum with Tasmanian Pepper
Peptidiseerumi herkälle iholle

Activys Redout™
Agascalm™
Tazanm Pepper ™ 

Calmosensine™

8. Ihon viimeistely

• Phosphatidylcholine, Docosahexaenoic Acid, Pinus Pinaster Bark  
Extract, Eicosapentaenoic Acid, Tocopheryl Acetate,  
Phytosphingosine, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract

• Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract

• Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract

• Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

• Dipotassium Glycyrrhizate

• Sodium Hyaluronate

• Panthenol

Peptidiseerumi säätelee ja normalisoi ihon immuunijärjestelmää, 
vahvistaa ihon suojatoimintoja ja vähentää kasvojen punoitusta. Parantaa 
mikroverenkiertoa pienimmissä verisuonissa ja kapillaareissa, parantaa 
kollageenisynteesiä.
Immunomoduloi ihoa/lievittää psykologista stressiä/lievittää ulkoisten 
ärsykkeiden aiheuttamaa tulehdusta.

Käyttö: levitä peptiidiseerumi aamuin illoin ohuella kerroksella 
puhtaalle kasvojen iholle, myös silmien ympärille.

Hoitolassa: Jos herkän ihon tyyppi vaatii lisää nesteytystä / 
ravitsemusta tai kylmän sään tapauksessa, on suositeltavaa lopettaa 
kasvohoidon voiteella Recovering Olive Cream. 29



Kotihoito

Aamulla

1. Soothing Cleansing Gel 
with  Agascalm™ 

2. Perfect Skin Rose Toner  
3. Peptide Calming Serum 

tai Redout Calming Balm
4. OliVera Gel tai 

Recovering Olive Cream 

Illalla

1.Delicate Face Milk tai 
Soothing Cleansing Gel with  
Agascalm™ 
2.Perfect Skin Rose Toner  
3.Redout Calming Balm tai 
Peptide Calming Serum  
4. OliVera Gel tai Recovering 
Olive Cream 

2-4 kertaa viikossa
Gentle Mask with Agascalm™ 
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Palaute

Hyvät kollegat, esittäkää 
kysymyksenne nyt



Kiitos!
https://www.instagram.com/shor.eu/
https://www.facebook.com/Shor.professional.eu
https://www.facebook.com/groups/824238588314
195
https://www.youtube.com/channel/UCYWv6epPf
MOGdSgsPfYlyMg/  

Seuraa meitä 
Instagramissa:

     shor.fin
      shor.eu

https://www.instagram.com/shor.eu/
https://www.facebook.com/Shor.professional.eu
https://www.youtube.com/channel/UCYWv6epPfMOGdSgsPfYlyMg/
https://www.youtube.com/channel/UCYWv6epPfMOGdSgsPfYlyMg/

