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IKKE-INVASIV HUDFORYNGELSE
FRA JAPAN
«Molekyler af lavmolekylær hyaluronsyre i kombination med ioniserede
essentielle mineraler giver Forlle’ds produkter en uovertruffen evne til at
levere vigtige ingredienser ikke-invasivt ind i dybe hudlag»
Dr. Makoto Hatto

Opfinder af det unikke Forlle’d-kompleks af
lavmolekylær hyaluronsyre med ioniserede mineraler

Forlle’ds skønhedsprodukter er de eneste hudplejeprodukter, der anvender den nyeste teknologi og Nobelprisvindende løsninger, der giver den bedste og mest effektive ikke-invasive antirynke-effekt og udskyder både hudens
kronologiske aldring og fotoaldring.

Forlle’ds produkter indeholder lavmolekylære ingredienser og kombinationer, der kan regenerere og forynge huden
på celleniveau uden injektioner. Unikke aktive lavmolekylære ingredienser i Forlle’d-produkter forbedrer hudens funktioner, genoprette dens struktur, regenererer og revitaliserer huden på celleniveau.

1 behandling
- Synlig regenererende virkning og forbedring af
hudens struktur

28 dage
- Synlige ændringer i hudens kvalitet*

2 måneder

1 uge
- Den stabile virkning er synlig

*Ved normal daglig brug, to gange om dagen (ifølge kliniske undersøgelser)

- Giver fremragende langvarige resultater

Indre hydrering og fysiologisk
biostimulering
Forskere hos Forlle’ds laboratorium har udviklet molekyler af hyaluronsyre med en unik størrelse på 5 nm, hvilket
gør dem i stand til at krydse hudbarrieren og nå de dybe
hudlag. Så dyb ikke-invasive indtrængen af hyaluronsyre
i huden genfugter og regenererer den indefra, giver øjeblikkelig intensiv og langvarig fugtgivende og celleforøgende interaktion og syntese. Alle Forlle’ds produkter er
baseret på patenteret lavmolekylær hyaluronsyre, der har
enestående hydrerende og biostimulerende effekter.
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Konventionel hyaluronsyre
(3.000 to 20.000 nanometer)
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Hornlag

3

Barrierezone

4

Lavmolekylær hyaluronsyre fra Forlle’d
(5 nanometer)

5

Epidermale intercellulære rum
(15 to 50 nanometers)

Genopretter hudens
mineralbalance
Forlle’ds produkter indeholder ioniserede mineraler, der
kan opretholde mineralbalancen i huden og fremskynde
helingsprocessen. Unik lavmolekylær hyaluronsyre (5
nm) i Forlle’ds produkter er kombineret med essentielle
uopløselige divalente mineraler (calcium, zink, magnesium, jern, osv.), og transporterer dem til dybe hudlag,
gendanner de manglende mineraler og opretholder
hudens mineralbalance, hvilket er nødvendigt for hudcellernes korrekte fysiologiske aktivitet.

Afgiftning og beskyttelse mod
frie radikaler
Lavmolekylær platin fra Forlle’d modstår alle former for frie
radikaler og styrer fotoaldringsprocessen. Ioniseret platin
er kerneingrediensen i hele platinserien - biologisk kompatible og yderst effektive produkter med enestående antioxidantegenskaber. Platinbaserede præparater har udtalt afgiftende effekt og er fremragende til bekæmpelse af
hyperpigmentering af forskellig oprindelse.

Hudbeskyttelse
og reparation af lipidbarrieren
Forlle’ds produkter genopretter den naturlige lipidbarriere og hudbarrierefunktion, forhindrer stort væsketab
og opretholde hudens fugtbalance. Patenteret original teknologi med ceramidproduktion sikrer maksimal
ægthed med menneskelige ceramider. Takket være disse
egenskaber er Forlle’ds produkter sikre og har perfekt
kompatibilitet med selv den mest overfølsomme og intolerante hud.

OP TIL

96%

OP TIL

40%

OP TIL

55%

Hudens fasthed og elasticitet blev forbedret med
op til 55 % efter 2 måneders daglig produktanvendelse

OP TIL

Bevist antirynke-effekt og
forbedring af hudens struktur

35%

Rødme af huden blev reduceret op til 35 % efter 2 måneders
daglig produktanvendelse

HUDHYDREDERING*
Hudens fugtniveau øges med op til 96 %
efter 2 måneders daglig anvendelse af produktet

RYNKEREDUKTION*
Dybden af rynker reduceres op til 40 %
efter 2 måneders daglig anvendelse af produktet

HUDELASTICITET*

REDUCERET ERYTEM*

*Effektivitetsundersøgelse af Forlle’ds produkter udført af et uafhængigt dermatologisk laboratorium i Tyskland, i marts 2012

Rens
Smuk og sund hud er resultatet af din egen daglige
huspleje. Det er grunden til, en grundig rensning
af huden er et vigtigt skønhedsritual i Japan. Mild
sekventiel fjernelse af alle typer af forureninger,
toksiner og affaldsprodukter fra celler er nøglen til
ungdom og skønhed.

150 ml

Hyalogy Remover For Point Make-Up

125 g

Resistent makeupfjerner

Dette vidunderlige rensemiddel opløser og fjerner langtidsholdbar makeup fra huden omkring øjne og læber. Baseret på planteekstrakter og naturlige olier der forsigtigt og dybt renser huden, fjerner giftstoffer, lindrer irritationer og får efterfølgende
anvendte produkter til at fungere bedre. Det har også anti-inflammatoriske og anti-allergifremkaldende egenskaber. Produktet
er velegnet til alle hudtyper.

Hyalogy P-effect Clearance Cleansing

Rens - trin 1

Denne hudrensende emulsion til første trin er specielt udviklet til hud, der udsættes for stress og forurenende stoffer fra moderne byliv. Det er yderst effektivt til at opløse fedtede overfladeurenheder, såsom dem der findes i makeup og produceres
af selve huden. Produktet har evnen til at trænge dybt ned i hudens porer, rense dem indefra og forebygge hudorme. Dette
produkt er velegnet til alle hudtyper i professionelle behandlinger, men det frarådes til hjemmebrug til fedtet hud og hud med
inflamation.

110 g

Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

150 ml

Rens - trin 2

Denne bløde skum er udviklet til at opløse urenheder, rense huden og forberede den til de yderligere fordele fra andre Forlle’dprodukter. Det har anti-inflammatorisk, helende og forfriskende virkning. Dette produkt er designet til daglig ansigtsrensning
og er også velegnet til det periorbitale område. Denne vask kan bruges som det eneste renseprodukt derhjemme til fedtet hud,
kombineret hud fog hud med inflamation.

Hyalogy Creamy Wash

Rens - trin 2 (sensitiv hud)

Denne milde rensende skum er ideel til hypersensitiv hud, der lider af irritation, tørhed, aldring og rødme. Den arbejder
på celleniveau og nærer, regenererer og beroliger huden uden at påvirke dens naturlige forsvar. Den hjælper også med at
genoplive træt hud, fremmer en jævn teint og forbedrer elasticitet og tone. Denne vask kan bruges som det eneste renseprodukt derhjemme til meget tør og følsom hud.

Lotion
Disse produkter er rige på aktive ingredienser
og forbereder intensivt celler på absorption af
de vigtigste ingredienser i alle efterfølgende
produkter og øger deres gennemtrængningskraft.

150 ml

Hyalogy P-effect Refining Lotion

120 ml

120 ml

Dybt fugtgivende lotion

Denne dybe fugtgivende lotion er en vidunderlig kilde til hydrering af selv den tørreste hud. Dens unikke kompleks af aktive
molekylære indholdsstoffer giver langvarig hydrering til dybe hudlag, forøger hudens evne til at modstå infektion og reducerer
inflammation. Regelmæssig brug af denne lotion forbedrer hudens immunsystem og får yderligere anvendte produkter til at
virke væsentligt bedre. Denne lotion virker på alle hudlag og giver øjeblikkelig dyb hydrering. Denne lotion er velegnet til
hverdagsbrug samt til alle hudtyper i alle aldre.

Hyalogy Platinum Lotion

Antioxidant lotion

Denne lotion er baseret på lavmolekylært ioniseret platin, den deaktiverer alle typer af reaktiv ilt, intensiverer virkningen af
andre antioxidanter, beskytter huden mod frie radikaler, opstrammer løs og slasket hud markant, reducerer hyperpigmentering og hjælper med at fjerne urenheder og pletter. Denne lotion er velegnet til alle hudtyper, især fedtet hud og hud med
imperfektioner.

Hyalogy AC Clear Lotion

Fugtgivende lotion til fedtet og kombineret hud

Denne lotion øger fugtniveauet i fedtet hud, mens den normaliserer den mikrobielle flora og ph-balancen og efterlader
huden frisk og sund. Unikke ingredienser neutraliserer patogene bakterielle og mikrobielle stoffer, der forårsager hudbetændelser og pletter og fremmer væksten af beskyttende mikroorganismer. Lotionen øger penetrationen af aktive ingredienser
for alle produkter, der anvendes efterfølgende.

Serummer
Meget koncentrerede serummer fra Forlle’d er resultatet af de seneste opdagelser inden for den aldringsforebyggende videnskab. Hvert eneste serum er indbegrebet
af innovation og effektivitet og medvirker til at bremse
hudens aldring og giver en stabil foryngende effekt uden
injektioner.

8 ml × 2 beholdere

Hyalogy Platinum Essence

30 ml

30 ml

Antioxidant serum

Dette højteknologiske serum med bemærkelsesværdige antioxidanter, blegende og afgiftende virkning er drevet af lavmolekylær platin og hyaluronsyre. Dette serum løser effektivt problemet med hudfarvetab og slaphed, der er forbundet med
aldring, reducerer antallet af rynker og forhindrer at de bliver dybere. Dette antioxidaniske serum anbefales på det kraftigste til
hyperpigmenteret hud, der udviser tegn på tidlig aldring. Dette serum anbefales også til fedtet og problematisk hud på grund
af dets anti-inflammatoriske egenskaber.

Hyalogy α

Alderstrodsende serum til slap hud

Alderstrodsende serum baseret på nanoteknologi genopliver, opstammer og “løfter” effektivt hud, der viser tegn på aldring og
tab af elasticitet. Den unikke formel med biomimetiske peptider genopretter dermisstrukturen. Regelmæssig brug af serummet forbedrer hudens elasticitet og forbedrer hudens udseende og vitalitet generelt. Serummet er velegnet til alle hudtyper
for personer i alderen 30 år og derover. Produktet anbefales især til dårligt tonet, tynd og tør hud.

Hyalogy β

Mimikrynke-reducerende serum

Denne antirynkeserum med kraftig peptidkompleks reducerer spændingerne i de mimiske muskler samt antallet og dybden
af rynker. Serummet forbedrer også penetrationen af aktive ingredienser i dybe hudlag, hvilket gør de foryngende og løftende effekter mere synlige og langvarige. Dette serum er velegnet til alle hudtyper og er ideelt til de tilfælde, hvor injektioner
ikke kunne gives, og det anbefales på det kraftigste til personer fra ældre aldersgrupper, der opnår mindre resultater med
injektioner.

7ml x 5 vials

Hyalogy VC Essence

50 ml

30 ml

Whitening serum med vitamin C

Dette stærkt koncentrerede lavmolekylære serum bleger og regenererer huden og giver antioxidantiske, afgiftende, anti-inflammatoriske, antivirale og toniske virkninger. C-vitaminets stabile form forhindrer fremkomsten af uønsket pigmentering.
Serum er et uundværligt produkt til hyperpigmenteret, couperose-eksponeret og ældet hud og hud med ar efter acne og lav
immunitet. Produktets anti-inflammatoriske egenskaber gør det også velegnet til fedtet hud og hud udsat for inflammation.

Hyalogy VK Essence

Anti rødme serum

Dette lavmolekylære serum blev især udviklet til rødmende hud for at blødgøre, fugte og berolige huden. Dets stærkt koncentreret sammensætning af aktive ingredienser og japanske urteekstrakter gendanner huden på celleniveau, forhindrer udviklingen af couperose, nærer og giver anti-inflammatoriske, helende,, antioxidantiske og beroligende virkninger. Dette produkt er
velegnet til alle hudtyper, og anbefales især til følsom, intolerant og irriteret hud

Hyalogy AC clear essence

Talgregulerende serum

Serummet har en stærk anti-inflammatorisk og anti-bakteriel funktion, og det reducerer overdreven sekretion af talg og normaliserer dets kvalitet. Sjældne biologisk aktive og antibakterielle ingredienser fjerne helt den patogene flora på hudoverfladen
og blokerer dermed udviklingen af inflammationer og pletter, samtidig med at hudens høje fugtighedsniveau fastholdes. Det
accelererer også regenerering af huden og forhindrer dannelse af ar efter akne.

30 ml

Hyalogy P-effect Essence

30 ml

Anti-ageing & fugtgivende serum

En stærk multifunktionel, rynkebekæmpende serum giver udtalt fugtgivende og bio-stimulerende virkninger. Patenteret lavmolekylær, ioniseret hyaluronsyre udgør kernen i dette serum. Det trænger ind i de dybere hudlag, genererer fugtreserver og
stimulerer kollagen- og elastin-synteser. Regelmæssig anvendelse af dette serum forbedrer hudens kvalitet og elasticitet samt
en synlig reduktion i dybden af rynker. Produktet er velegnet til alle hudtyper og fototyper i alle aldre.

Hyalogy FH Essence

Anti-ageing serum til moden hud

Dette serum med bemærkelsesværdige aldringsreducerende egenskaber er baseret på patenterede lavmolekylære komplekser og fytoøstrogener. Serummet forhindrer kronisk aldring på celleniveau, forbedrer hudens struktur og øger produktionen af
kollagen og elastin. Det fungerer fint til moden hud, fugter den dybt og forebygge rynker. Serummet anbefales til behandling
af tørre, normale og kombinerede hudtyper hos personer i alderen 40 år og derover. Dette produkt bør ikke anvendes til meget
fedtet hud og fedtet hud med skønhedsfejl.

Cremer
Mættet, ultra-komfortabel og effektiv: luksuriøse cremer fra Forlle’d. Innovative lavmolekylære ingredienser og essentielle planteekstrakter kombineres for at
beskytte huden effektivt mod for tidlig aldring.

100 ml

Hyalogy P-effect Basing Emulsion

40 g

50 g

Let efterbehandlings creme

Denne meget lette og bløde emulsion opretholder den optimale fugtbalance og nærer huden. Formlen med lav molekylvægt accelererer hudens regenerering og øger hudens fasthed og forbedrer samtidig dens overordnede teint. Produktet er
velegnet til alle hudtyper. Det er bedst at bruge dette produkt som en afsluttende creme til en daglig skønhedsrutine og som
base for makeup.

Hyalogy P-effect Nourishing Cream

Blid nærende creme

Denne uundværlige nærende creme er især egnet til tør og sart hud. Dens unikke kombination af ingredienser fugter, nærer
og blødgør huden på få sekunder, giver øjeblikkelig lindring fra den ubehagelige følelse af tørhed og er ideel til brug i koldt
og blæsende vejr. Ved regelmæssig brug hjælper den med at reducere følsomhed i huden, øge toniciteten, modstandsevnen
og elasticiteten, hvilket giver en kombineret løftende effekt.

Hyalogy AC Clear Cream

Blødgørende creme til fedtet og kombineret hud

Cremen er specielt udviklet til fedtet og kombineret hud, der er udsat for pletter, betændelser og hudorme. Cremen gendanner hydro-lipid-beskyttelse, beroliger huden, forbedrer dens elasticitet og fasthed og beskytter den samtidig mod udvikling af
patogen flora på hudoverfladen og normaliserer talgkvaliteten. Regelmæssig brug af cremen giver ordentlig beskyttelse mod
uønskede bumser og pletter og efterlader huden klar og sund.

50 g

Hyalogy P-effect Reliance Gel

50 g

Intensiv fugtgivende gel

Denne vidunderlige gel er omhyggeligt konstrueret til hurtig genopretning af beskadiget hud, den fugter huden, øger dens
evne til at bevare fugt og har en klar løftende effekt. Gelen kan anvendes i slutfasen af en daglig hudplejerutine eller som
øjeblikkeligt foryngende maske for at tilføje en sund udstråling og glans til huden. Dette produkt er velegnet til alle hudtyper
og fototyper.

Hyalogy VCIP Cream

Lysnende creme med C-vitamin

Denne lysneende creme forynger og beskytter huden. Det forhindrer også ujævn pigmentering og lysner huden, blokerer
aldersmekanismerne ved at give antioxidantiske, nærende og beroligende virkninger. Den nyeste generation af ultrastabil,
olieopløselig form af C-vitamin der stimulerer hudcellernes naturlige aktivitet og dannelsen af kollagen, mens virkningen af
UV-stråling på huden svækkes. Dette produkt er velegnet til alle hudtyper og fototyper, anbefales især til kombineret hud og
fotoskadet hud.

50 g

Hyalogy Platinum Face Cream

50 g

Antioxidantisk ansigtscreme

Denne unikke ansigtscreme med ioniseret platin med lav molekylvægt hjælper med at kontrollere de grundlæggende mekanismer i hudens aldring, så den effektivt beskytter huden mod skadelige virkninger af frie radikaler. Dette forbedrer hudens
struktur og udseende og fugter den indefra. Dette produkt anbefales til hud med tegn på fotoaldring, pigmenteret, tør, eller
slap og uelastisk hud, samt til hud der er udsat for stress, negativ miljøpåvirkning i storbyerne, overdreven udsættelse for UVstråler, samt hud der lider under virkningerne af rygning og usund kost.

Hyalogy Lift Cream

Ansigtsløftende creme

Denne ansigtsløftende creme er et eksklusivt innovativt produkt til kompleks hudforyngelse. Cremen er beriget med peptider
og planteekstrakter, som giver en øjeblikkelig opstrammende effekt og forhindrer tre store eksterne ældningstegn: rynker
og fine linjer, tab af hudens elasticitet og dehydrering af huden. Denne creme garanterer ikke kun en opstramning af hudens
overflade, men genopretter også hudens struktur indefra ved at give en langvarig virkning. Dette produkt er skabt til daglig
pleje af atonisk hud med fine linjer, der er modtagelige for tørhed.

Masker
Mættet med højeffektive ingredienser giver Forlle´ds
masker effektiv og skønsom hudpleje og efterlader huden
strålende.

150 g

Hyalogy Emollient Cream Pack

200 g

150 g

Blødgørende ansigtsmaske

Denne vidunderlige ansigtsmaske blødgør og beroliger straks følsom og intolerant hud. Masken reducerer straks rødme og irritation, opstrammer og hydrerer huden, styrker skrøbelige blodkar og øger hudens elasticitet. Aktive ingredienser giver en hurtig
reparation af hudens overflade og genopretter hudkomfort, fjerne brændende fornemmelser og kløe. Masken nærer og efterfylder manglende lipider selv for meget tør og atopisk hud.

Hyalogy Clay Pack

Dybrensende ansigtsmaske

Dette er en stærkt afgiftende og dybderensende maske til mat, “stresset” og “træt” hud samt fedtet hud udsat for udbrud. De
kraftfulde absorbenter i masken hjælper med at fjerne overskydende talg og afgifte huden, eksfolierer døde celler, opstramme
ansigtets porer, intensivere blodets mikrocirkulationen og reducerer hævelser. Denne maske renser omhyggeligt huden, mens
den giver en anti-inflammatorisk virkning og stimulerer hudens heling på celleniveau.

Hyalogy PD Cream Pack

Peptidbaseret ansigtsmaske

Denne luksusansigtsmaske er beriget med biomimetiske peptider og udviklet til komplet foryngelse af moden hud. Masken
har stærke regenererende og løftende effekter, reducerer dybden af rynker og fine linjer og fugter og nærer huden effektivt.
Masken øger kollagenproduktionen, stimulerer syntesen af celler og genskaber strukturen i huden og efterlader huden godt
hydreret med mere defineret ansigtsform, frisk og yngre udseende. Produktet anbefales til personer i alderen 40 og derover.

Øjenpleje
Øjnene er ikke kun sjælens spejl, men også en afspejling af vores alder. Intensiv og skånsom pleje fra Forlle’d
hjælper med at genoprette ungdommen hos den sarte
hud omkring øjnene, der er mest sårbar over for aldersrelaterede forandringer.

20 g

20 g

Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

8 pairs

Universal foryngende øjencreme

Denne unikke øjencreme genskaber perfekt hudlipidernes bløde og nærende struktur i de mest følsomme områder af ansigtet. Den er ideel til at fugte huden omkring øjnene og korrigere grimme pletter. Dette produkt har en kraftig foryngende
effekt, som giver dyb hudfugtning, forbedret mikrocirkulation og normaliserer hudens pigmentering. Japanske urteekstrakter
i produktet stimulerer hårsækkene og styrker øjenvippernes vækst.

Hyalogy Platinum Eye Cream

Antioxidantisk øjencreme

Denne creme er baseret på lavmolekylær ioniseret platin, der modstår virkningen af alle kendte former for aktiv ilt og hjælper
med at genoprette ungdommeligheden i huden omkring øjnene, der er mest udsat for aldring. Dens unikke formel øger hudens
tone, reducerer synlige poser og rande under øjnene. Dette produkt anbefales især til moden, atonisk, tør, pigmenteret hud
samt hud der lider under virkningerne fra rygning og usund kost.

Hyalogy P-effect Sheet

Øjenmaske med øjeblikkelig effekt.

Disse kosmetiske gelplastre er udviklet til intensiv pleje og regenerering af huden omkring øjnene. Denne øjenmaske korrigerer straks smilerynker og mørke rande, eliminerer hævelser omkring øjnene, forbedrer hudens teint og hjælper med at
korrigere den eksisterende alderspigmentering under øjnene, herunder etnisk pigmentering. Produktet har en øjeblikkelig
udglattende effekt og kan anvendes ikke kun som en fast del af en hudplejerutine, men også som en øjenmaske for at opnå en
øjeblikkelig “WOW-effekt”, f.eks. før professionel makeup. Regelmæssig brug af denne maske fugter dybt ind i huden, hvilket
markant forbedrer dens elasticitet og reducerer fine linjer. Produktet er velegnet til alle hudtyper og fototyper i alle aldre.

Herrer
Eksklusive ingredienser og patenteret formel af
Forlle’ds produkter til mænd besidder høj biotilgængelighed og afhjælper straks næsten alle
problemer ift. mandlig hud i den daglige rutine.

100 ml

Hyalogy Lotion for Men

100 ml

Regenererende lotion til mænd

Denne uundværlige lotion til mandlig hud er udviklet ved hjælp af innovative lavmolekylære ingredienser og traditionelle japanske urteekstrakter. Det inducerer hurtig heling af mikrotraumer efter barbering, regenererende og langvarige beskyttende
virkninger. Regelmæssig brug af denne lotion forbedrer mærkbart hudens kvalitet og udseende.

Hyalogy Emulsion for Men

Let dagcreme til mænd

Denne ultralette creme er udviklet specielt til mænds daglig hudpleje, som kræver skånsom men effektiv udjævning og foryngende effekter. Denne emulsion er beriget med planteekstrakter, der har stærke antibakterielle, beroligende og sårhelende
effekter. Den højteknologiske formel giver en kompleks løsning til hudproblemer ved at give en effektiv antibakteriel beskyttelse, intensiv regenerering og forebygge dehydrering og ældning af huden. Produkt har en meget let tekstur og er behagelig
for huden.

Særlige plejeprodukter
Unikke højteknologiske formuleringer af Forlle’ds
produkter forynger ansigtets og kroppens sundhed og
skønhed, genoprette struktur og forbedre hudkvaliteten.

100 ml

Hyalogy P-effect Peeling Lotion

9g

Blid eksfolierende lotion

Denne særlig plejelotion har en udtalt bio-stimulerende og mild peelende effekt takket være den unikke kombination af ingredienser. Den styrker og beskytter huden. Dette produkt eksfolierer blidt døde celler, tør, revnet, røde og fortykket hud og
efterlader den fantastisk blød. Lotionen er velegnet til hverdagsbrug og til alle hudtyper og fototyper, herunder følsom, intolerant og allergisk hud.

Hyalogy Protective Cream for Lips

Regenererende læbecreme

Denne vidunderlige beskyttende læbecreme nærer, fugter, beskytter og hjælper med at berolige, genoprette og forbedre
skønheden på den sarte læbehud. Kombinationen af lavmolekylære ingredienser med højt oprensede planteekstrakter
forbedrer “rød kantimmunitet” og fjerner samtidig ubehag og hudirritation. Den anbefales især til daglig pleje af læber, der
har undergået mikropigmentering og tilretning eller efter filler-injektioner. Denne creme øger også effekten af dekorative
læbeprodukter.

30 ml

Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

200 g

Solcreme-emulsion

Denne yderst effektive solcreme giver stærk mineralsk beskyttelse mod både UVA og UVB-stråler og hjælper huden komme sig
efter UV-eksponering og negative miljøpåvirkninger. Den har også fremragende anti-inflammatoriske egenskaber og hudlysnende effekter, der hjælper med at forhindre dannelsen af “solpigmentering”. Det kan bruges af personer i alle aldre og med
alle hudtyper, herunder meget følsom, ung hud og anbefales efter kemiske peeling-procedurer som en UV-beskytter

Hyalogy Body Treatment Cream

Fugtgivende kropscreme

Denne finteksturerede kropscreme har stærke foryngende, biostimulerende og fugtgivende effekter. Den unikke kombination
af lav ingredienser med molekylvægt giver en dyb, langvarig hydrering, bdrager til en jævn hudtone og stimulerer kollagenproduktionen, forbedrer mikrocirkulationen og stimulerer dræningen af toksiner. Dette produkt er velegnet til enhver hudtype
på alle alderstrin. Det er nemt at anvende og absorberes hurtigt.

Forlle’d-hjemmepleje
Denne tabel viser de grundlæggende anbefalinger til hudplejen derhjemme til at supplere og forbedre effektiviteten af professionelle behandlinger.

Intensiv hydrering

Følsom hud

Anti-inflammatorisk pleje
til fedtet og kombineret hud

Alle aldre

Alle aldre

Alle aldre

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance
Wash

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Creamy Wash

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy AC clear lotion

Serum:
Hyalogy P-effect Essence

Serum:
Hyalogy VK Essence

Serum:
Hyalogy AC clear essence

Creme:
Hyalogy P-effect Reliance Gel
(moisturizing)
Hyalogy P-effect Basing emulsion
(nourishment)

Creme:
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
(moisturizing)
Hyalogy P-effect Nourishing Cream
(intensive nourishment)

Creme:
Hyalogy AC clear cream

Øjenpleje:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes

Øjenpleje:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes

Øjenpleje:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Følg anbefalingerne fra din kosmetolog eller skønhedskonsulent for at opnå bemærkelsesværdige resultater med
Forlle’ds hudpleje

Løftende og opstrammende

Anti-ageing

Platinpleje
(Beskyttelse mod fotoældning)

Ændring: 40+

Ændring: 45+

Alle aldre

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Fjernelse af makeup:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Rens:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy Platinum Lotion

Serum:
Hyalogy-a
Hyalogy-b
(appy to mimic wrinkles)

Serum:
Hyalogy FH Essence
Hyalogy-b
(appy to mimic wrinkles)

Serum:
Hyalogy Platinum Essense
Hyalogy VC Essence

Creme:
Hyalogy Lift Cream (lifting)
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
(nourishment)

Creme:
Hyalogy Lift Cream (lifting)
Hyalogy P-effect Nourishing Cream
(intensive nourishment)

Creme:
Hyalogy Platinum Face Cream
(nourishment)
Hyalogy VCIP Cream (moisturizing)

Øjenpleje:
Hyalogy Platinum Eye Cream

Øjenpleje:
Hyalogy Platinum Eye Cream

Øjenpleje:
Hyalogy Platinum Eye Cream

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Beskyttelse:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Forlle’d-vejledning
Nedenstående skema viser anvendelsesrækkefølgen af Forlle’ds produkter derhjemme Følg
anvisningerne fra din hudlæge, hvis de afviger fra denne vejledning.

Grundlæggende pleje

Rensetrin 1

Rensetrin 2

Lotion
Creme

Særlig pleje

Serum

www.forlled.com

