
 

 

Linurase ® Serum  

Tehokkain Anti-Aging ihonhoito tuote,  patentoituja ainesosia torjua ryppyjä ja 

juonteita. Tämä yhdistelmä sisältää innovatiivisin aktiivisia ainesosia, takaa erin-

omaisia tuloksia kaikille ihotyypeille ja kaikenikäisille.  

Linurase ® Seerumi on lempeä vaihtoehto injektioita ja muita äärimmäisiä toi-

menpiteitä, vähentää juonteita ja ryppyjä. Linurase ® Serum todella menee pidem-

mälle kuin muut "Botox ® vaihtoehdot",  Hoidon vaikutuksesta “liika-aktiivisten” 

lihasten voimakas supistuminen vähenee, jolloin lihas rentoutuu ja sen seuraukse-

na syntynyt ryppy tai uurre ihossa oikenee.  Linurase ® Serum  rauhoittaa ilmeitä 

muodostavien lihasten voimakasta supistumista silloin, kun supistuminen aiheut-

taa uurteita tai ryppyjä,  

Under-eye serum 

Sisältää stabiloitua Retinol, K-vitamiinin ja välttämätön kivennäisaine yhdistel-

män 

K-vitamiini käytetään usein vähentämään  turvotusta,  sillä on kyky poistaa  tum-

mat silmänympärykset. Se korjaa vahingoittuneita kapillaareja ihossa, auttaen 

verenkiertoa silmien ympärillä ja estää nesteen kertymistä silmäpusseiksi. 

Silottaa rypyt silmien ympärillä 

Vähentää tummien silmienympärys aluetta 

Parantaa ihon kimmoisuutta 

Poistaa juonteita ja ryppyjä. 

 

Linurase ® Serum  

pumppupullo 30ml  

128,00€ 

Käyttö:  Käytetään  puhtaalle iholle 

ennen muita voiteita aamuin ja illoin. 

Seerumi levitetään  esm. Otsa, sil-

mienympärys iholle sekä suun ympä-

rys alueelle. 

 

Under-eye serum 

50 kapselia 99,00€  

 

Käyttö:  Käytetään kuuriluontoisesti 

puhtaalle  silmänympärys iholle en-

nen muita voiteita aamuin ja illoin.  

1-2 kapselia. 

Seerumeista parhaat 



 

 

TEHOHOITOA AIKUISELLE IHOLLE 
Retinol-kapselit  Pehmeä ja terveempi iho 

 

RETINOL on puhdasta A-vitamiinia, joka stimuloi tehokkaasti kollageenin tuo-

tantoa ihossa. RETINOLin tehtävä on estää entsyymejä hajottamasta kollageenira-

kennetta sekä stimuloida solutuotantoa. RETINOL-kapseleiden patentoidulla Mic-

rosponge Delivery -systeemillä vaikuttavat tehoaineet saadaan kuljetettua syvem-

mälle ihon kerroksiin kuin kilpailevilla tuotteilla. Tämä stimuloi solutuotantoa 

tehokkaasti synnyttäen uutta kollageenia. Tuloksena on pehmeämpi, terveempi ja 

nuorekkaampi iho. Tuote pakattu käteviin annos kapseleihin. 

 

C-Cerum   

 

C-Cerum on voide, joka häivyttää ikääntymisen merkkejä sekä korjaa tehokkaasti 

ihovaurioita. 

C-CERUM sisältää C-vitamiinia, joka estää ihon ennenaikaista vanhenemista sekä 

korjaa UVA- ja UVB-säteiden aiheuttamia vaurioita. Se myös suojaa vapailta hap-

piradikaaleilta sekä uudistaa kollageenin tuotantoa ihossa. Tuloksena on nuorek-

kaamman näköinen iho myös jatkossa. Voiteen on todettu testeissä auttavan myös 

rosacean, aknen ja esim. laserilla käsitellyn ihon hoidossa. 

Prollenium on onnistunut stabilisoimaan C-vitamiinin ja siksi tämä on markkinoi-

den tehokkain C-vitamiinivoide. Tuote pakattu käteviin annos kapseleihin. 

 

 

Retinol-kapselit 

50 kapselia 128,00  

Käyttö:  Käytetään kuuriluontoisesti 

puhtaalle iholle ennen muita voiteita 

aamuin ja illoin. 1-2 kapselia 

 

 

C-vitamiinivoide.  

50 kapselia 99,00€  

 

Käyttö:  Käytetään kuuriluontoisesti 

puhtaalle iholle ennen muita voiteita 

aamuin ja illoin. 1-2 kapselia 

A Woman`s Best Friend 


