


• SHOR Professional - perheyritys, jonka historia alkoi 
jo vuonna 2001.

• Andrei Shor - lahjakas kemisti ja yrityksen perustaja 
• Vuonna 2003 poikansa Vyacheslav Shor liittyi 

mukaan ja avasi oman laboratorion v. 2017.
• SHOR professionalin logo - Seal of beauty - on halu 

jättää jälki kauneuden ja terveyden luomisen 
historiaan.

• Valkoisten ja kultaisten sävyjen yhdistelmä yritykselle 
on harmonian, loputtoman energian, voiman ja 
aatelisuuden symboli.
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Lue https://www.weareprovital.com/en/products/skin-care/moisturizing/careactives/hydromanil__

https://www.weareprovital.com/en/products/skin-care/moisturizing/careactives/hydromanil___
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➢ Etelänarnikki, jossa on runsaasti vitamiineja, antioksidantteja, eteerisiä öljyjä 
sekä terpenoideja, mikä parantaa ihon vastustuskykyä negatiivisille häiriöille, 
sekä jolla on tulehdusvastaisia ominaisuuksia ja haavoja parantavaa kykyä;

➢ Muratti sisältää runsaasti saponiineja, tokoferolia, karotenoideja ja happoja, 
mikä suojaa ihoa ilman ja ympäristön vaikutuksilta sekä jolla on stimuloiva ja 
uudistava vaikutus iholle ja tulehdusvastaisia, antibakteerisia ominaisuuksia; 

➢ Selja sisältää flavonoideja, saponiineja, rutiinia, C-vitamiinia, happoja ja 
eteerisiä öljyjä sekä jolla on antioksidanttivaikutuksia eli se rauhoittaa, parantaa 
ihon vastustuskykyä, antaa sille kimmoisuutta; 

➢ Kiiltomalva sisältää runsaasti fenolisia yhdisteitä, kuten flavonoideja, fenolisia 
happoja, tanniineja; rauhoittaa ihoa nopeasti ja kosteuttaa sitä, auttaa  
suojaavan suojaesteen muodostumista; 

➢ Lehmus sisältääi flavonoideja, glykosideja, karoteenia ja C-vitamiinia; poistaa 
turvotusta, tasoittaa, ravitsee ja pehmentää ihoa tehden sitä alttiiksi 
vaikuttaville aineosille; 

➢ Kurkku, jossa on runsaasti polysakkarideja, В-, C-, ja E-vitamiineja ja 
kivennäisaineita, sekä jolla on kosteuttava, virkistävä vaikutus ja 
tulehdusvastaisia ja suojaavia ominaisuuksia; 

➢ Muuriyrtti sisältäärunsaasti tanniineja, flavonoideja ja tahmeaa ainetta, joka 
ravitsee ihoa hyvin, kosteuttaa ja tasoittaa sitä, sekä jolla on haavoja 
parantavaa kykyä.
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https://www.crodapersonalcare.com/en-gb/products-and-applications/product-finder/product/3007/Matrixyl_1_3000#tab-collapse-details 
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https://www.knowde.com/products/sesaflash 
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https://www.crodapersonalcare.com/en-gb/products-and-applications/product-finder/product/3007/Matrixyl_1_3000#tab-collapse-details
https://www.knowde.com/products/sesaflash
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http://kingdomofyork.com/skinsnob/SEPILIFT%20DPHP.pdf
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https://chemical-centre.com/f/cobiophytonic.pdf
http://www.farmaciachaverde.com.br/img/produtos/arquivos/Cafeisilane%20C.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=P3K_mF_sPMM
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http://www.youtube.com/watch?v=67xYcBOoEKQ
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Soft Cleansing Foam
Pehmeä puhdistusvaahto

Puhdistus, kosteutus

Gentle Make Up Remover
Hellävarainen meikinpoistoaine

Puhdistus, kosteutus, kasvojen, silmien ja kaulan 
meikinpoisto

Glycolact Gel Peeling
Glykolihappoa sisältävä geelikuorinta

Ihon uudistuminen, sarveiskerroksen pehmeneminen, 
hellävarainen kuorinta

PTL Peeling
PTL Kuorinta

Epidermiksen palauttaminen ja uudistaminen, hoito ja 
syväkosteutus

DMAE Hydroflash Serum
DMAE Elvyttävä seerumi

Ryppyjen ehkäisy, kollageenin ja hyaluronihapon 
synteesi, nosto, antioksidantti

Hyaluronic Hydro Booster
Hyaluronihappoa sisältävä kosteuttava seerumi

Syvä kosteututs, ryppyjen täyttäminen, kollageenin 
synteesi, kevyt nosto

HydroLactate Mask
HydroLactate kosteuttava naamio

Vaalennus, ihon hydro-lipiditasapainon, kimmoisuuden ja 
kiinteyden palauttaminen

Blue Light Shield Cream SPF15
SPF-15 kosteuttava päivävoide 

UV-suoja ja näytön säteilysuoja (sininen valo), 
syväkosteutus, antioksidanttinen vaikutus

Aqia-Phytonic Eye Cream
Aqia-Phytonic silmänympärysvoide

Ryppyjen tasoittaminen, turvotusten poistaminen, 
tummien silmänalusten vaalentaminen
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Kostuta aineella vanulaput, laita meikin päälle ja anna hetken liuottaa meikit. Sen jälkeen puhdista 
iho vanulapuilla venyttämättä ihoa. Pese aineen jäämät pois vedellä.
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Purista pieni määrä vaahtoa kämmenellesi ja levitä märälle iholle,  hiero varovasti pyörivin liikkein ja 
huuhtele lämpimällä vettä.
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Levitä kasvojen, kaulan, dekolteen iholle välttäen silmänympärysaluetta. Tee kevyen hieronnan 
pyörivin liikkein 3-6 minuutin ajan. Voit kostuttaa sormesi ajoittain vedellä. Pese pois viileällä 
vedellä.
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Levitä tasaisesti koko hoidetun ihon pinnalle 1-2 ml. Hiero kevyillä pyörivillä liikkeillä 3-6 
minuutin ajan. Työn aikana voit lisätä kuorinnan. Älä huuhtele.
Huom. jos on paksu huokoinen atoninen iho - 7-15 min, pese pois + 2. kerros 3-5 min.
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Levitä tasaisesti koko hoidetun ihon pinnalle kuorinnan päälle mm. silmänympärysalueelle. 
Hiero kevyillä pyörivillä liikkeillä 5-8 minuutin ajan. Älä huuhtele. 
Huom. voidaan imeyttää laitteella, esim. UÄ, mikrovirrat, LED-naamio
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Levitä tasaisesti koko hoidetun ihon pinnalle kuorinnan ja DMAE seerumin päälle mm. 
silmänympärysalueelle. Hiero kevyillä pyörivillä liikkeillä 4-6 minuutin ajan. Älä huuhtele. 
Huom. voidaan imeyttää laitteella, esim. UÄ, mikrovirrat, LED-naamio, dermopen
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Levitä voide silmänympärysalueelle.
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Levitä naamio paksulla kerroksella koko hoidetun ihon pinnalle kuorinnan ja kahden seerumin 
päälle mm. silmänympärysalueelle. Vaikutusaika 8-15 min. Pese pois kostealla liinalla.
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Levitä voide kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle lukuun ottamatta silmänympärysaluetta.



€

0,25
0,12
0,24
1,46
0,41
0,25
0,18
0,98
0,18
0,23

Yhteensä 4,30
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Kiitos!

Seuraa meitä 
Instagramissa:

     shor.eu

P.S. Seminaaripäivän 
ale -20%!

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/

