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Brändistä
SHOR Professional - perheyritys, jonka 

historia alkoi jo vuonna 1999. Isä Andrew 
Shor perusti tehtaan OSA Сosmetics ja alkoi 
valmistaa ensimmäisiä ihonhoitotuotteita.

OSA Cosmetics valmistaa lukuisia 
Private Label -kosmetiikkamerkkejä, mm. 
Renew.

Vuonna 2003 poika Vyacheslav Shor 
liittyi businekseen ja avasi laboratorion 
vuonna 2017. 

Nykyään ammatillinen 
kosmetiikkasarja SHOR Professional 
liittyy puhtauteen, harmoniaan ja 
estetiikkaan.
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Seal of Beauty
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 
aatellisuuden symboli.

SHOR Professional on kahden 
sukupolven valtavan kokemuksen, 
ammattitaidon ja loputtoman rakkauden 
omaan työhön lopputulos.



Laadun valvonta- ISO 90001, ISO 13485, ISO 22716-GMP



Shor Professional brändin linjat

1. Balancell - rasvaiselle ja sekaiholle

2. Propiocare - ongelmaiholle (akne)

3. Hydroprotect - kuivalle ja nestehukkaiselle iholle

4. ReAL-C - antiage sarja

5. SensoCalm - herkälle iholle (couperosa)

6. NEW! Algae masks - alginaattinaamiot



Miten alginaattinaamiot toimivat?
Alginaattinaamarin perusta on natriumalginaatti. Se on 
luonnollisen algiinihapon suola, joka saadaan ruskea- ja punalevistä. 
Se on polysakkaridi, joka sisältää monia biologisesti aktiivisia aineita: 
omega-3-rasvahappoja, entsyymejä, fenoliyhdisteitä, vitamiineja, 
ravintoaineita.

Nämä aineet antavat alginaattinaamiolle voimakkaan adsorboivan 
vaikutuksen. Imeessään haihtuvaa vettä ihon pinnalta, naamio 
kovenee ja muodostaa okkluusion. Käytön jälkeen naamio 
poistetaan yhdessä aineenvaihduntatuotteiden ja epäpuhtauksien 
kanssa, jotka naamio on imenyt. Se takaa puhdistavan vaikutuksen ja 
tästä johtuu nimitys Peel-off.

Alginaatilla on paikallinen immuniteettia korjaava vaikutus, koska 
naamio sitoo immunoglobuliineja (luokka E), jotka aiheuttavat 
allergisen ihoreaktion. Alginaattinaamio tehostaa myös imuneste- ja 
aineenvaihduntaa. Tällaiset naamiot ovat turvallisia ja ovat 
osoittaneet omaa tehokkuutta useiden vuosien aikana.



Okkluusio

Okkluusio tekee hetken kuluttua hämmästyttävän asian ihossa - se rikkoo ihon lipidisuojan järjestyneen 
rakenteen ja lisää huomattavasti ihon läpäisevyyttä, jolloin siihen on mahdollista viedä suurempia 
molekyylejä ja aktiivisia aineita nesteen tai geelin muodossa. Se tarkoittaa, että jos alginaattinaamion alle 
laittaa aktiiviseerumi, se pääse paremmin ihoon.

Sama periaate toimii esim. käsien ja jalkojen parafiinihoidossa. Okkluusiossa iholle muodostuu kalvo, joka 
estää kosteutta haihtumasta iholta. Lisäksi okkluusio ja lämpö tehostavat hoitavien aineiden imeytymisen 
ihoon. 

Okkluusio on kosteuskerroksen 
muodostaminen ihon pinnalle ilman, että 
ilma pääsee sen läpi. Jos kastelet ihon 
vedellä ja peität sen sitten polyeteenillä, 
luot okkluusiota. Jos käytät 
lateksikäsineitä, luot okkluusiota. Jos 
levität alginaattinaamio iholle, muodostuu 
okkluusio.



Luomisen historia
ALGINAATTINAAMIOIDEN HISTORIA ALKOI VUONNA 1981, KUN 
AMERIKKALAINEN BIOKEMISTI MOORE STANFORD SAI VAHINGOSSA 
ALGIINIHAPON SUOLAN, VAIKKA SE HALUAISI SAADA JODIA 
MERILEVÄSTÄ.

Natriumalginaatin eli suolan muodossa aine muodostaa hyytelön, kun 
siihen lisätään vettä. Jos lisäät vähän kalsiumioneja, natriumalginaatista 
tulee kalsiumalginaattia ja se jähmettyy elastiseksi geeliksi.

 Lääketeollisuus alkoi heti käyttää tätä ominaisuutta luomaan kapseleita 
ja kuoria lääkkeille ja keinotekoisille soluille, ja elintarviketeollisuus 
luomaan kaikenlaisia   geelikuoria tuotteille, esimerkiksi keinotekoiselle 
kaviaarille. 

Siksi, kun levität alginaattinaamiota asiakkaan kasvoille, voit sanoa, että 
peität kasvot kaviaarilla.



Käyttötarkoitus
Esimerkiksi kirjassa  Margolina, A., Ernandes, E. (2005) New 
Cosmetology (in Russian) on annettu seuraavat 
käyttötarkoitukset:

- Detoksifikaatio;
- Ihon ikääntymisen ehkäisy;
- Kuivan, rasvaisen, atonisen ihon hoito;
- Ihon valkaisu 
- Selluliitin ja rasvakertymien korjaus.
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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 aknelle 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.

Käyttö: Sekoita jauhe veteen suhteessa 1: 3 tasaiseksi massaksi. Levitä heti 
paksuna sekä tasaisena kerroksena (2-5 mm) koko kasvoille ja kaulalle hierontalinjoja 
pitkin alhaalta ylöspäin lastalla tai spatulalla ja anna kuivua 10- 15 min. 

Huomioi: alginaattinaamiota sekoitetaan vain 2-4 minuuttia, minkä jälkeen se 
kovettuu ja sitä on mahdotonta levittää. Jos naamiota käytetään kaulan ja dekolteen 
alueella, lisää jauheen ja veden määrää suhteessa 1,5 tai 2-kertaisesti.



Moist Retention Algae Mask  

500 g / 1000 ml                                                
Kosteuttava Alginaattinaamio

Kosteuttava alginaattinaamio tukee lymfa- ja verenkiertoa sekä 

samanaikaisesti kosteuttaa ihoa. Se poistaa myrkkyjä, 

ravintoaineet pääsevät kulkeutumaan ihon syvempiin kerroksiin 

ihon ylemmistä kerroksista, mikä johtaa ihon stimulointiin, 

uudistumiseen, kosteuttamiseen, ravitsemiseen ja 

kiinteyttämiseen.

Naamio auttaa vaalentamaan ihoa, lievittää ärsytystä, parantaa 

iholle levitettävien tehoaineiden imeytymistä ihoon.



Moist Retention Algae Mask  500 g                                                
Kosteuttava Alginaattinaamio

     Vaikuttavat aineet: 
➢ Alginaattien tärkein aine on Laminaria- ja Fucus-levien sisältämä algiinihappo. 

Algiinihappo on polysakkaridi, joka on soluseinien rakenneosa. Sillä on stimuloiva ja 
virkistävä vaikutus, se kosteuttaa tehokkaasti ihoa, parantaa ihon luonnollisia 
suojaavia toimintoja, aktivoi verenkiertoa ja parantaa aineenvaihduntaa sekä 
hidastaa ihon ennenaikaista vanhenemista.

➢ Piimaa (diatomiitti) on luonnollinen ainesosa, joka muodostuu piilevien fossiilisten 
jäännösten kerääntymisestä. Diatomiitilla on antibakteerinen vaikutus, se normalisoi 
ihon mineraalikoostumuksen, aktivoi aineenvaihduntaprosesseja, palauttaa 
nestetasapainoa, parantaa ihon sävyä, tehostaa mikroverenkiertoa, kyllästää 
mikroelementeillä. .

➢ Ksantaanikumi on luonnollinen polysakkaridi. Auttaa tasoittamaan ihoa ja 
muodostaa sen pinnalle suojakalvon. Palauttaa ihon kimmoisuuden ja auttaa 
ylläpitämään vesi-lipidi-tasapainoa.

➢ Kalsiumsulfaatti ja magnesiumoksidi tekevät naamiosta kestävämmän, mikä 
auttaa kiinteyttämään sekä kohottamaan kasvoja, tasoittamaan hienoja ryppyjä ja 
parantamaan aineenvaihduntaa.



Moist Retention Algae Mask                                                 

Sopii parhaiten seuraavien kasvohoitojen 

viimeistelyssä:

❖ Syväkosteuttava ja ihoa suojaava 
Hydroprotect-kasvohoito 

❖ Stressin vastainen ja elvyttävä kasvohoito 
(Hydroprotect ja ReAL-C)

❖ Lymfahoito tai spa-hoito

❖ Hollywoodin syväpuhdistushoito - tyhjiömekaaninen 
hydrokuorinta ja hydrodermabrasio



Vitamin C Remodeling Algae Mask 
with Blackcurrant  
Alginaattinaamio C-vitamiinilla ja mustaherukalla

500 g   / 1000 ml

Tämä elvyttävä ja nuorentava sekä monivaikutteinen naamio 

uudistaa ihoa ja auttaa kosteuttamaan sitä. Sisältää 

mustaherukkauutetta, jossa on runsaasti C-vitamiinia, 

sokereita, mineraaleja ja orgaanisia happoja, mikä antaa 

naamiolle uudistavia ja antioksidanttisia ominaisuuksia. Naamio 

vitaminoi aktiivisesti orvaskeden, tukee ihoa suojaavaa 

toimintaa, stimuloi solujen aineenvaihduntaa, kiinteyttäen 

kohottaa kasvojen muotoa ja antaa iholle säteilevän ja terveen 

ulkonäön.



Vitamin C Remodeling Algae Mask 
with Blackcurrant  500 g                       
Alginaattinaamio C-vitamiinilla ja mustaherukalla

Vaikuttavat aineet:
➢ Mustaherukkauutteessa oleva kversitiini eli flavonoidi  estää vapaiden 

radikaalien vahingollista vaikutusta soluissa /estää solukalvojen hapettumista. 
Kversitiini on luonnollinen hyaluronidaasin estäjä - entsyymi, joka lisää 
verisuonten seinämien läpäisevyyttä. Tämän ansiosta herukkauute auttaa 
vähentämään kapillaarien läpäisevyyttä ja haurautta sekä tehostaa 
mikroverenkiertoa.

➢ C-Vitamiini on antioksidantti joka parantaa verisuonten elastisuutta, stimuloi 
kollageenin synteesiä, estää syöpää aiheuttavien aineiden muodostumista ja 
uudistaa ihoa. Tehostaa veren mikroverenkiertoa, suojaa valolta, suojaa 
haitallisilta vaikutuksilta ja ehkäisee ikääntymistä. Vahvistaa kudoksia, antaa 
iholle kimmoisuutta ja sisältää tulehdusvastaisia ja antiallergisia ominaisuuksia.

➢ Diatomiitti on piilevien jäänteitä sisältävä aine, joissa on paljon piikiveä. 
Puhdistaa ihoa hyvin kuolleista soluista, supistaa huokosia ja ehkäisee siten 
aknen syntymistä.



Vitamin C Remodeling Algae Mask 
with Blackcurrant  

Sopii parhaiten seuraavien kasvohoitojen viimeistelyssä:

❖ Anti-age-kasvohoidot ja ihon ikääntymisen ehkäisy 30 + (ReAL-C)
❖ Kohottavat ja pikahoidot  30+ (ReAL-C)
❖ Hoidot herkälle iholle ja ruusufinni-iholle (Sensocalm).
❖ DNA hoito Ikääntymistä vastaan, Anti-Age sekä nuorentava kasvohoito 50 

+
❖ Fotorejuvenaatio eli ilman pistoshoitoa toteutettavat IPL laitehoidot. 
❖ Valoimpulssihoidot, jossa nuorentamismenetelmä perustuu 

pulssisäteilytykseen.
❖ Biorevitalisaatio laserilla (ilman injektioita) on erityisen 

hyaluronihappopohjaisen valmisteen levittäminen iholle, minkä jälkeen 
käytetään kylmiä lasersäteitä ihonrakennusaineiden imeytystä varten 
epidermiskudokseen.

❖ Dermapen-hoito/ mikroneulaushoito (tai pelkkä neulaton mesoterapia) .
❖ Kaikentyyppiset kasvoja kohottavat hoidot, jotka perustuvat sellaisiin 

tekniikoihin kuin ionoforeesi, ultrafonoforeesi, magnetoforeesi, 
elektroforeesi tai elektroporaatio, kylmähoito ja hapen mesoterapia.



Detoxifying Algae Mask with Tea Tree & 
Willow extract 
Puhdistava alginaattinaamio teepuun ja valkoisen pajun uutteella

500 g / 1000 ml
Naamiota käytetään ammattimaisessa aknen ja rasvoittuvan 
ihon hoidossa, ihanteellinen vaihtoehto rasvoittuvalle ja 
sekaiholle, jossa on tulehdus. Naamiolla on aktiivinen 
talineritystä säätelevä vaikutus, se kyllästää ihoa mineraaleilla ja 
poistaa myrkkyjä ja epäpuhtauksia.

Lisäksi on adsorboiva ja tulehdusvastainen vaikutus. Naamio 
säätelee talirauhasten toimintaa sekä teepuuöljyn ansiosta 
auttaa vähentämään tulehdusihottuman puhkeamisen.



Detoxifying Algae Mask with Tea Tree & 
Willow extract 500 g
Puhdistava alginaattinaamio teepuun ja valkoisen pajun uutteella

Vaikuttavat aineet:
➢ Teepuun eteerinen öljy on vahva antiseptinen, antimikrobinen ja haavanhoitoaine. 

Helpottaa ihotulehdusta, edistää solujen uusiutumista.
➢ Valkoisen pajun kuoriuute sisältää runsaasti tanniineja ja salisylaatteja, joilla on 

tulehdusvastaisia, antibakteerisia, keratolyyttisiä ja detoksifioivia ominaisuuksia. 
Vähentää tulehdusta, rauhoittaa kutisevaa ja ärtynyttä ihoa.

➢ Naamion kosmeettinen vaikutus johtuu myös siitä, että iho altistuu runsaasti 
mineraaleja ja aminohappoja sisältävälle merimudalle. Merimudan biologisesti 
aktiiviset ainesosat tukevat biokemiallisia prosesseja parantaen ihosolujen 
toimintaa, ja niillä on antioksidanttisia, tulehdusta ehkäiseviä ja uudistavia 
vaikutuksia. Vahvistavat ihon immuniteettia, vaikuttavat varovasti 
kapillaariverkostoon.  Korkea mineraalipitoisuus auttaa poistamaan ylimääräistä 
nestettä ja myrkkyjä ongelma-alueilta.

➢ Riisijauhe imee aktiivisesti talia ihohuokosista sekä ehkäisee ihohuokosten 
tukkeutumista ja vähentää kiiltoa,  häiritsemättä ihon vesitasapainoa, ei tuki 
huokosia ja antaa ihon hengittää.



Detoxifying Algae Mask with Tea Tree & 
Willow extract 

Sopii parhaiten seuraavien kasvohoitojen viimeistelyssä:
❖Hydroprotect-hoito pintakuivalle ongelmaiholle, syväkosteuttava ja 
talinerityksen normalisoiva
❖PropioCare-kasvohoito aknea vastaan, vähentää tehokkaasti 
ihottumaan liittyvää tulehdusta
❖IPL-valoimpulssihoito - valoimpulssihoidon päätteeksi suosittelemme 
käytettäväksi tiivistettä Active Comedones Softener, joka edistää  
ihonalaisten komedojen pehmentämistä, sitten päälle laitetaan 
puhdistava alginaattinaamio.
❖Jacquet -kasvohieronta rasvaiselle iholle (nimetty ranskalaisen 
ihotautilääkärin mukaan). Hieronta auttaa vähentämään talitukkeumien 
määrää kasvojen iholla, parantamaan verenkiertoa ja normalisoimaan 
aineenvaihduntaprosesseja, millä avataan märkäpesäkkeitä. Hieronnan 
päätteeksi iholle laitetaan puhdistava naamio. 



Antioxidant Sugar Peel-Off Mask 
with Forest Berries 500 ml / 500 g
Antioksidanttinen sokerinaamio villimarjoilla

Villimarja- ja sakkaroosiuutteiden aktiivisten ainesosien 

ainutlaatuinen yhdistelmä takaa naamion tehokkuuden. 

Voimakkaan antioksidanttisen vaikutuksen lisäksi 

sokerinaamio taistelee vapaita radikaaleja vastaan, kiinteyttää 

ja kosteuttaa ihoa  sekä vahvistavaa ihon suojamekanismia. 

Naamion ihana tuoksu ja väri tuottavat samalla esteettistä 

nautintoa ja herättää positiivisia tunteita.



Antioxidant Sugar Peel-Off Mask 
with Forest Berries 
Antioksidanttinen sokerinaamio villimarjoilla

Vaikuttavat ainesosat:
➢ Karpalouute sisältää runsaasti vitamiineja, orgaanisia happoja ja fenoliyhdisteitä, 

sillä on erinomaisia antioksidanttisia ja antimikrobisia ominaisuuksia. Vahvistaa ja 
suojaa ihon kollageenisäikeitä, kirkastaa ihoa ja estää ihon ennenaikaisen 
vanhenemisen.

➢ C-vitamiinin ja hedelmähappojen korkean pitoisuuden vuoksi 
villivadelmauutteella on uudistava vaikutus stressaantuneelle iholle, uute 
edistää kollageenin tuotantoa, suojaa ihosoluja vapaiden radikaalien 
aiheuttamalta vauriolta.

➢ Mansikkauute sisältää runsaasti sokereita, jotka auttavat säilyttämään kosteuden 
orvaskedessä. Polyfenolit ja C-vitamiini antavat uutteelle antioksidanttisia  
ominaisuuksia. Flavonoidit ja antosyaanit vähentävät kapillaarien haurautta, 
lisäävät niiden elastisuutta ja vaikuttavat myönteisesti laskimoverisuonistoon.

➢ Luonnonmarjauutteiden sisältämät hivenaineet auttavat palauttamaan 
sidekudoksen rakenteen, tukevat elintärkeiden toimintojen turvaamista 
(suojaavat- ja aineenvaihduntatoiminnot jne).



Antioxidant Sugar Peel-Off Mask 
with Forest Berries 

Sopii parhaiten seuraavien kasvohoitojen viimeistelyssä:

1. Anti-age-hoidot ja ikääntymisen ehkäisy 30+ (ReAL-C)

2. Hoidot herkälle iholle ja couperosaa vastan (Sensocalm).

3. DNA hoito Ikääntymistä vastaan, Anti-Age sekä 
nuorentava 50 + 

4. Hydroprotect hoito, syväkosteuttava ja ihoa suojaava 

5. Stressin vastainen ihon hoito ja ihon elvytys (Hydroprotect 
ja ReAL-C)

6. Kaikentyyppiset kasvoja kohottavat hoidot, jotka 
perustuvat sellaisiin tekniikoihin kuin ionoforeesi, 
ultrafonoforeesi, magnetoforeesi, elektroforeesi tai 
elektroporaatio, kylmähoito ja hapen mesoterapia.



Tuotenumerot tilausta varten:

Article
Name Volume, 

ml

2051000 Moist Retinol Algae Mask 1000
2061000 Vitamin C Remodeling Algae mask / 

blackcurrant 1000
2071000 Detoxifying Algae Mask / tea tree & willow 

extract 1000
2080500 Antioxidant Sugar Peel-off mask / forest 

berries 500



Kiitos.
Webinaarin tallenne julkaistaan Arealshop-youtube kanavalle: 

https://www.youtube.com/channel/UCYWv6epPfMOGdSgsPfYlyMg

www.shor.fi 

https://www.youtube.com/channel/UCYWv6epPfMOGdSgsPfYlyMg
http://www.shor.fi

