
Ainutlaatuinen ihonhoitosarja 
Japanista 

V 10 Plus -tuoteperhe 
 



• Yksilölliset 10 seerumia eri ihoongelmiin 
• Väriterapiaa värikkäissä pulloissa
• Valmistettu Japanissa
• Näkyviä tuloksia jo 10 päivässä
• Dermatologisesti testattu
• Vesipohjainen
• Ei parabeeneja
• Ei hajusteita
• Ei keinotekoisia väriaineita
• Ei mineraaliöljyjä

V 10 Plus -seerumit 

Uudet pumppuannostelijat parantavat käyttö-
mukavuutta ja lisäävät tuotteen hygieenisyyttä 



Tiesitkö että: 
• V 10 Plus -seerumit sisältävät pääsääntöisesti 1-3 vaikuttavaa

raaka-ainetta korkeina pitoisuuksina.
• Kun vaikuttavien aineiden lukumäärä on pieni, voidaan niiden

pitoisuudet pitää korkeina.
• Eri tehoaineet vaativat mm. erilaisen PH-arvon säilyäkseen

stabiileina ja tehokkaina.
– Tästä syystä on mahdotonta yhdistää lukuisia eri

vaikuttavia aineita yhteen seerumiin menettämättä niiden
tehoa ja stabiiliutta.

• Riittävän suuri raaka-aine pitoisuus mahdollistaa merkittävän
hoitovasteen, eli on mahdollista saavuttaa silminnähtävä
muutos ihon ominaisuuksissa.

• Emulsiossa ei koskaan voi olla niin suurta pitoisuutta
vaikuttavia aineita kuin seerumeissa.

• Iholle luontaiset ainesosat antavat usein parhaan hoitovasteen.



 Anti-age seerumit

 Kosteuttavat
seerumit

 Ihon tummentumia
     vaalentavat seerumit 

V 10 Plus -seerumit  tarjoavat jokaiselle ihotyypille 
juuri oikeanlaista hoitoa ihon erityistarpeiden mukaan. 

A-vitamiini, Kollageeni, 
Bio Cell 

Placenta, Pycnogenol, 
C-vitamiini 

Hyaluronihappo, 
Aminohappo, Keramidi 



 Epäpuhtaan ihon seerumit Herkän ihon seerumit

V 10 Plus -seerumit  tarjoavat jokaiselle ihotyypille 
juuri oikeanlaista hoitoa ihon erityistarpeiden mukaan. 

Pycnogenol, Keramidi, Lakritsi C-vitamiini, A-vitamiini, Lakritsi 



V 10 Plus Bio Cell Anti-age Seerumi 

• Ehkäisee vapaiden happiradikaalien kantasolua
vaurioittavaa vaikutusta.

• Aktivoi kollageenisynteesiä, lisää ihon kimmoisuutta ja
elastisuutta, sekä ehkäisee kollageeni- ja
elastaanisäikeiden rikkoutumista.

• Hualuronihappo ja kollageeni kosteuttavat,
kiinteyttävät sekä tasoittavat ihon pinnalle syntynyttä
hyperpigmentaatiota.

• Neuropeptidit rentouttavat kasvojen lihaksia ja
ehkäisevät dynaamisten ryppyjen muodostusta
kasvojen yläosassa.

• Antioksidanttinen ja antibakteerinen Damaskonruusu-
uute uudistaa ihoa ja palauttaa kuulakkaan hehkun
iholle.

• Neempuunlehtiuute hoitaa tulehduksia ja on
antibakteerinen.

• Sopii kaikille ihotyypeille ja erityisesti aikuiselle iholle.

Kiinteyttää, uusii ja suojaa ihoa solutasolla nuorentaen ihoa. 



• Pienikokoiset neuropeptidit imeytyvät syvälle ihoon
rentouttaen kasvolihaksia kuten botox-hoidot.

• Neuropeptidit eivät lamauta lihasta, vaan ne häiritsevät
viestien perille menoa.

• Peptidien ansiosta kasvojen ilmeet eivät häviä täysin, mutta
ne vaimenevat merkittävästi.

• Kun lihasten liike vaimenee ja iho uudistuu, rypyt ja juonteet
pehmenevät (lopullinen hoitotulos on nähtävissä vasta noin
kuuden viikon käytön jälkeen)

• Sveitsiläinen Malus Domestica -omena on luonnonihme;  se ei
nahistu, joten sitä ei tarvitse käsitellä säilöntäaineilla.

• Omenan kantasolun salaisuus on hyödynnetty suojaamaan
ihon kantasolua, jotta se jakautuisi pidempään, kuten nuoren
ihon solu.

Tiesitkö että: 



V 10 Plus Hyaluronihappo Seerumi 

• Täyttää ihon kosteudella tehden ihosta
kuulakkaan ja kimmoisan.

• Silottaa ihon pintaa sekä pieniä ryppyjä ja
juonteita.

• Soveltuu kaikille ihotyypeille , jotka kärsivät
kosteuden puutteesta.

• Imeytyy tehokkaasti.
- Lysolesitiini lisää hyaluronihapon 

imeytymistä ihoon. 
- V 10 Plus Hyaluronihappo Seerumin 

sisältämä hyaluronihappo on 
pienimolekyylinen. 

Syväkosteuttaa ja kiinteyttää ihoa. 



• Hyaluronihappo on dermiskerroksen geelimäisen aineen
rakennusaine glykosaminoglygaanien ja fibronektiinien lisäksi.

• Tämän ihoidenttisen aineen kosteudensitomiskyky on vailla
vertaa.

• Se sitoo itseensä 1000 -kertaisesti määränsä verran kosteutta.
(1 g hyaluronihappoa voi sitoa itseensä 6 litraa vettä)

• Hyaluronihappo auttaa siis sitomaan ja varastoimaan
kosteutta ihoon.

• Se kykenee täyttämään ihon pinnan kosteudella, silottamaan
ryppyjä ja juonteita.

• Kun ihon pinnan kosteuspitoisuus paranee ihosta tulee myös
kuulakkaan värinen ja pehmeä.

Tiesitkö että: 



V 10 Plus Aminohappo Seerumi 

• Heleyttää väsynyttä ihoa ja kirkastaa sen väriä.
• Nopeuttaa solun uudistumista ja pehmentää

ihon pintaa.
• Seerumin sisältämät 10 eri aminohappoa ovat

glysiini, alaniini, proliini, seriini, threoniini,
arginiini, lysiini ja glutamiinihappo,
trimetyyliglysiiniä ja ergotioniini.

• Aminohapot tukevat ihon terveitä toimintoja
monipuolisesti.

• Trimetyyliglysiini mm syväkosteuttaa ihoa ja
ergotioniini suojaa sitä ulkoisilta rasitteilta.

• Seerumin sisältämä kollageeni lisää myös ihon
kimmoisuutta.

Kosteuttaa, pehmentää ja heleyttää ihoa, tuoden kasvoille 
kauniin värin. 



• Iho koostuu pitkälti aminohapoista.
• Proteiinit ja pienen pienet peptiditkin koostuvat

aminohapoista.
• Mikäli aminohappoyhdisteessä on 2-50 aminohappoa

sitä kutsutaan peptidiksi ja yli 50 aminohappoa
sisältävä yhdiste luokitellaan proteiiniksi.

• Iho taas koostuu lähinnä proteiineista ja vedestä.
• Pienen molekyylikokonsa vuoksi aminohapot

imeytyvät erittäin hyvin ihoon.
• Tarjoamalla iholle tiettyjä aminohappoja, voidaan

tehokkaasti saattaa monia hyödyllisiä prosesseja
käyntiin.

• Uusimman tutkimuksen valossa aminohappojen tehoja
on verrattu jopa AHA-happojen tehoon ilman
ärsyttävää sivuvaikutusta.

Tiesitkö että: 



V 10 Plus Keramidi Seerumi 
Vaalii ihon sisimpiä kerroksia, erityisesti atooppiselle ja herkälle iholle. 

• Vahvistaa ihon eri kerroksia ja korjaa jo 
syntyneitä vaurioita. 

• Seerumin sisältämä keramidi stimuloi lipidien 
tuotantoa ihon eri kerroksissa. 
﹣Tekee ihosta vahvemman 

• Sisältää kasvipohjaista, riisin kuoresta 
uutettua keramidia. 

• Sopii erityisesti herkälle, punoittavalle ja 
kuivalle iholle.  

• Kosteuttaa 



Tiesitkö että: 
• Ihon soluväli aine (ECM) sisältää runsaasti keramideja, jotka 

ovat ihon luonnollisia lipidejä eli rasva-aineita. 
• Soluväliaineen tehtävänä on sitoa kosteutta ja estää sen 

haihtumista. 
• Kuivan ja kosteusköyhän, etenkin atooppisen, herkän ja 

punoittavan ihon luonnollinen kosteudensitomiskyky on 
vajavainen koska ECM solujen välinen ”sementti” ei ole 
kunnossa. 

• Seerumin keramidit ovat joko identtisiä ihon omien keramidien 
kanssa tai ne muistuttavat läheisesti ihon keramideja. 

• Iho hyväksyy keramidit ja pystyy paikkaamaan niillä 
soluväliainetta. 

• Keramidit myös stimuloivat ihon omaa lipidituotantoa. 
• Ihon kosteudensitomiskyky palautuu, herkistynyt iho rauhoittuu 

ja sen rakenne sekä kiinteys palautuvat. 



• Pehmentää ihoa, lisää elastisuutta ja 
kimmoisuutta. 

• Tasoittaa jo muodostuneita juonteita. 
• Sisältää arvokkaasta japanilaisesta merilahnan 

suomuista eristettyä kollageenia. 
– Kolme kertaa parempi imeytyvyys kuin 

eläimen kollageenilla pienen 
molekyylikokonsa ansiosta. 

• Sisältää myös lysolesitiiniä*, joka parantaa 
tehoaineiden imeytymistä  

 * Emulgointiaine , joka edistää tehoaineiden imeytymistä, 
lisää kosteutta ja antaa samettisen tunteen seerumille.  

• Sopii erityisesti iholle, joka on menettänyt 
kimmoisuuttaan ja elastisuuttaan, kuten 
ikääntyvälle iholle. 

V 10 Plus Kollageeni Seerumi 
Vahvistaa ja kosteuttaa ihoa sisältä käsin, lisää  ihon kimmoisuutta. 



• Kollageeni on ihon oma ainesosa, jonka luonnollinen 
tuotanto alkaa vähentyä jo 25 vuoden iässä. 

• Kollageeni ja elastaanisäikeet vastaavat ihon kiinteydestä ja 
kimmoisuudesta. 

• Iän myötä iho alkaa menettää joustavuuttaan mm 
kollageenituotannon heikkenemisen seurauksena.  

• Iho kuitenkin uusiutuu kaiken aikaa, joten jo veltostunuttakin 
ihoa on mahdollista aktivoida tuottamaan kollageenia. 

• Uuden kollageenin syntyminen kestää noin 6 viikkoa. 
• V 10 Plus -seerumit antavat näkyvän hoitotuloksen 10 päivän 

käytön jälkeen. Kun halutaan kiinteyttää ihoa on kuitenkin 
syytä muistaa, että vasta 6 viikon säännöllisen käytön 
jälkeen voidaan saavuttaa optimaalinen hoitotulos. 

Tiesitkö että: 



• Nopeuttaa solujen uusiutumista. 
• Hillitsee maksaläiskien syntyä. 
• Vaalentaa jo muodostuneita tummentumia iholla. 
• Kolmen kasvin yhdistelmäuute  

– Lääkealoe (Aloe Barbadensis, Aloe Vera) 
o edistää solujen jakautumista ja ehkäisee 

ihon vanhenemista 
– Chlorella-levä (Chlorella Vulgaris) 

o syväpuhdistaa 
– Kudzu-köynnöksestä saatava uute (Pueraria 

Lobata) 
o kosteuttaa 

• Sisältää myös sitruunahappoa, joka tehostaa 
imeytymistä. 

• Sopii erityisesti ihon kirkastamiseen ja 
pigmenttiläiskien vaalentamiseen. 

V 10 Plus Placenta Seerumi 
Kirkastaa, heleyttää ihoa ja vaalentaa pigmenttiläiskiä. 



• Lääkealoen (Aloe Barbadensis) japanin kielinen nimi on 
isha-irasu joka tarkoittaa”lääkäriä ei tarvita”. 

• Lääkealoe sisältää yli 200 iholle ja keholle hyödyllistä 
aine-osaa. 

• Aloe on yksi vanhimmista tunnetuista lääkekasveista, 
jonka käyttömahdollisuuksia tutkitaan edelleen. 

• Chlorella-levä (Chlorella Vulgaris) on yksisoluinen 
makean veden levä, joka sisältää valtavan määrän 
elimistöllemme tarpeellisia ja hyödyllisiä vitamiineja, 
mineraaleja, aminohappoja, rasvahappoja ja lehtivihreää.  

• Kudzu-köynnöksestä saatava uute (Pueraria Lobata) on 
vanha kiinalaisen lääketieteen käyttämä kasvi, joka 
sisältää runsaasti isoflavonoideja, joilla on rauhoittava ja 
anti-inflammattoorinen vaikutus. 

Tiesitkö että: 



• Pycnogenol on eteläranskalaisen rannikkomännyn 
kaarnauute. 
– Sen antioksidanttinen ominaisuus on 350 

kertaa vahvempi kuin C-vitamiinilla ja 170 
kertaa vahvempi kuin E-vitamiinilla. 

– Lisäksi se vahvistaa vitamiinien ja kollageenin 
vaikutuksia iholla. 

• Ennaltaehkäisee hapettumista ja korjaa jo 
tapahtuneita vaurioita. 

• Suojaa ihoa vapailta radikaaleilta ja ehkäisee ihoa 
”ruostumasta”. 

• Lisää kollageenin ja vitamiinien vaikutuksia iholla. 
• Sopii erityisesti herkälle, epäpuhtaalle ja 

ikääntyvälle iholle. 

V 10 Plus Pycnogenol Seerumi 
Antioksidantti, joka hidastaa ihon vanhenemista. 



Tiesitkö että: 
• Vapaat happiradikaalit aiheuttavat 95% ihon ikääntymisen 

merkeistä.  
• UV-säteily ja ilmansaasteet, sekä mm. stressi aiheuttavat 

vapaiden happiradikaalien muodostusta iholla. 
• Ihoa vanhentavaa UVA -säteilyä on ilmassa kaikkina 

vuodenaikoina myös pilvisellä ilmalla.   
• Vaurio iholla alkaa ketjureaktiona ja saattaa ylettyä 

kantasoluihin asti aiheuttaen pysyvää vahinkoa. 
• Vapaat radikaalit vaurioittavat myös kollageeni- ja 

elastaanisäikeitä. 
• Antioksidantti tarjoaa vapaalle radikaalille siltä puuttuvan 

elektrodin ja neutraloi siten sen haitallista vaikutusta. 
• Antioksidantit kiihdyttävät verenkiertoa ja edistävät ihon 

omaa kykyä korjata vaurioita solutasolla. 



• Sisältää lakritsan juuresta eristettyä 
lakritsiuutetta, jolla on tulehdusta parantava 
vaikutus. 

• Lakritsinjuuriuute on yksi kiinalaisen ja 
itämaisen lääketieteen kulmakiviä. 

• Sitä on käytetty jo antiikin Egyptissä sen 
tulehdusta parantavan ja rauhoittavien 
ominaisuuksiensa vuoksi. 

• Lakritsiuute rauhoittaa tulehtunutta, 
allergista tai auringon polttamaa ihoa. 

• Hoitaa myös tulehtuneita finnejä ja aknea. 
• Sopii kaikenikäisille. 

V 10 Plus Lakritsi Seerumi 
Luonnonyrttien voimaa ärtyneelle tai tulehtuneelle iholle. 



V 10 Plus A-vitamiini Seerumi 
A-vitamiini uudistaa ihoa. 

 
• Kirkastaa ihoa. 
• Silottaa juonteita. 
• Vaalentaa tummaa silmänympärysihoa. 
• Sopii kuivalle, elottomalle ja ikääntyvälle 

iholle. 
• A-vitamiini on usein epästabiili, mutta V10 

Plus A-vitamiini Seerumi on stabiili, hyvin 
siedetty ja koostumukseltaan helposti 
imeytyvä. 

• A-vitamiini tekee ihmeitä ihon 
aineenvaihdunnalle, se uudistaa ihosoluja ja 
nuorentaa ihoa. 

• Tumma silmänympärysiho, ihon kuivuus ja 
elottomuus kertovat yleensä A-vitamiinin 
puutteesta iholla.  



• A-vitamiinia eli retinolia on käytetty jo kymmenien vuosien 
ajan aknen hoidossa sekä anti-age hoidoissa.  

• A-vitamiini on tutkituin ja tunnetuin anti-age tehoaine. 
• V 10 Plus -seerumissa käytetty retinolipalmitaatti on 

turvallinen ja tehokas sekä stabiili A-vitamiinin 
johdannainen.  

• Retinolipalmitaattia voidaan huoletta käyttää ympäri 
vuoden myös päivällä. 

• Iho valmistaa retinolipalmitaatista retinolia omaan 
käyttöönsä silloin kun se sitä tarvitsee.  

 (iho ei toimi itseään vastaan, joten annostus ei ylity) 
• Retinolipalmitaatti uudistaa ihoa. 
• Iho kirkastuu, silottuu ja vahvistuu ja sen pinnasta tulee 

pehmeä ja joustava. 

Tiesitkö että: 



• Tasapainottaa talineritystä ja on vaikutukseltaan 
antiseptinen. 

• Kirkastaa ihon väriä ja toimii antioksidanttina. 
• Supistaa laajentuneita ihohuokosia. 
• Edistää kollageenisynteesiä kiinteyttäen ihoa.  
• Nopeuttaa finnien ja aknen parantumista sekä niiden 

jättämien jälkien vaalentumista. 
• Sisältää stabiileja ja tehokkaita C-vitamiini-

johdannaisia (magnesiumaskorbiinifosfaatti, natrium-
askorbiinifosfaatti), jotka on uutettu japanilaisesta 
appelsiinipuusta. 

• Amurinkorkkipuu on öljyliukoinen aineosa, joka vie 
tehoaineet ihohuokosiin ja auttaa ihoa puhdistau-
tumaan. 

• Sopii erityisesti epäpuhtaalle, aknen aiheuttamalle 
arpiselle iholle. 

V 10 Plus C-vitamiini Seerumi 
Supistaa ihohuokoset ja puhdistaa T-alueen. 



• Iho valmistaa myös itse C-vitamiinia, joka on tehokas 
antioksidantti ja siten neutraloi vapaita radikaaleja. 

• Stabiililla C-vitamiinilla on monia hyötyjä ihon kannalta.  
• C-vitamiini on kollageenisynteesin koentsyymi. Uutta kollageenia 

ei synny , jos iholla ei ole C-vitamiinia.  
• C-vitamiini kirkastaa ihon väriä, uudistaa pintaa, laskee punoitusta 

ja erytheemaa iholla sekä nopeuttaa näppyjen jättämien jälkien 
parantumista.  

• C-vitamiini on yksi kosmetiikan epästabiileimmista aineosista. 
• V 10 Plus C-Vitamiini Seerumin stabiilisuuden voi havaita siitä, että 

tuote pysyy kirkkaana ja tuoksuttomana. Epästabiilin C-vitamiinin 
hajoamisesta aiheutuvaa hajua ja keltaista väriä peitetään usein 
hajusteilla ja väriaineilla. 

• Sisäisesti nautittu C-vitamiini ei juurikaan auta iho-ongelmiin, vaan 
se tulee annostella pinnallisesti. 

Tiesitkö että: 



Muut V 10 Plus 
-ihonhoitotuotteet 



• Kuorintageelin sisältämät tehoaineet 
reagoivat kuolleen ihosolukon proteiinin 
kanssa poistaen tehokkaasti kuolleen 
ihokerroksen. 

• Kuorivat aineosat: 
– Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer 
– Dicocodimonium Chloride 
– Steartrimonium Bromide 
 

• Sisältää myös riisinkuori- ja 
merileväuutetta, jotka kirkastavat ja 
kosteuttavat ihoa. 

• Hajusteeton, parabeeniton, väriaineeton ja 
mineraaliöljytön geeli on hellävarainen.  

• Sopii kaikille ihotyypeille. 

V 10 Plus Water Based Peeling  
Hellävarainen kuorinta kasvoille. Saatavana myös isompi 

100 ml pakkaus 



KÄYTTÖOHJE 
 
①Hiero pieni määrä geeliä puhtaalle 

ja kuivalle iholle. 
②Anna vaikuttaa noin. 5 sekuntia ja 

hiero kevyesti sormenpäillä 
pyörivin liikkein (kuollut 
ihosolukko kuoriutuu pois 
hiutaleina).  

③Huuhtele iho lämpimällä vedellä.  
 

 
Suositellaan käytettäväksi 1 -3 
kertaa viikossa ihon tarpeesta 
riippuen. Vesipohjainen tuote 
soveltuu jopa päivittäiseen ihon 
kuorintaan. 



• Täyteläinen geeli puhdistaa ihon tehokkaasti 
jättäen sen raikkaaksi ja pehmeäksi. 

• Kosteuttaa ihoa ja auttaa korjaamaan ihon 
keramidivajetta. 

• Poistaa myös vesiliukoisen silmämeikin. 
• Sisältää soijapavuista eristettyjä keramideja. 
• Puhdistusgeeli ei sisällä keinotekoisia hajusteita. 

- Raikas tuoksu on peräisin luonnonvaraisen 
ranta- eli peltomintun lehtiöljystä. 

• Geeli on parabeeniton, väriaineeton ja 
mineraaliöljytön. 

• Sopii kaikille ihotyypeille myös herkälle, kuivalle, 
kutisevalle ja atooppiselle iholle. 

KÄYTTÖOHJE 
Levitä pieni määrä geeliä kostealle iholle ja hiero kevyesti. 
Huuhtele lämpimällä tai haalealla vedellä. Puhdistusgeeliä 
voidaan käyttää aamuin illoin. 

V 10 Plus Cleansing Ceramide Gel 
Keramideja sisältävä puhdistusgeeli. 



• Geelimäinen kosteusnaamio on valmistettu 
Okinawan saarta ympäröivän syvän meren 
mineraalipitoisesta vedestä. 
- Runsaasti hyaluronihappoa, merilevää ja 

mineraaleja. 
- Kosteuttaa ihoa ja lisää ihon elastisuutta. 

• Kaikkein kuivinkin iho on naamion jälkeen 
optimaalisesti kosteutettu ja kimmoisa. 

• Geelimäistä naamiota on helppo käyttää ja se 
imeytyy hyvin. 

• Sopii herkimmällekin iholle. 

KÄYTTÖOHJE 
Levitä ohut kerros kosteusnaamiota hyvin puhdistetulle iholle, myös 
huulten ympärille ja silmänympärysiholle. Anna vaikuttaa n. 15-30 
min tai jätä naamio kasvoille koko yöksi. Huuhtele lämpimällä vedellä 
tai pyyhi pois kostealla liinalla. Suositellaan käytettäväksi kolme 
kertaa viikossa tai jopa päivittäin. 

V 10 Plus Okinawa Deep Sea Water Mask 
Kosteusnaamio 



V 10 Plus Deep Moist Kosteusgeeli 

• Innovatiivinen neljän hyaluronihapon 
superyhdistelmä. 

• Kosteuttaa ihon pintaa ja syvempiä kerroksia. 
• Jättää ihon ihanan kimmoisaksi ja raikkaaksi. 
• Kosteusgeelin sisältämät kasviuutteet aktivoivat 

ihon omaa hyaluronihappotuotantoa tehostaen ja 
pitkittäen geelin kosteuttavaa vaikutusta. 
– Japaninruusu sisältää paljon antioksidantteja, 

mineraaleja, flavonoideja sekä muita 
bioaktiivisia luonnon yhdisteitä, jotka 
ravitsevat ihoa. 

– Aloe Vera hoitaa ja kosteuttaa tehokkaasti. 
– Energisoiva junossitruuna kosteuttaa, virkistää 

ja kirkastaa ihoa. 
– Siniagaave aktivoi tehokkaasti ihon omaa 

hyaluronihappotuotantoa. 

Tehokas kosteuttaja. 



V 10 Plus Shooting Cleansing Milk 
Rauhoittava puhdistusmaito 

• Puhdistaa ihohuokoset syvältä ilman, että 
ihon kosteustasapaino häiriintyy. 

• Poistaa myös vedenkestävän silmämeikin 
ärsyttämättä silmiä. 

• Hoitavat kasviöljyt ja tehoaineet: oliiviöljy, 
maissiöljy, artisokan lehtiuute ja 
retinolipalmitaatti (A-vitamiini). 

• Ihana luonnosta peräisin oleva 
sitruunaruohon tuoksu viimeistelee 
ihonhoitorituaalin aromaterapeuttisella 
otteella. 
 

KÄYTTÖOHJE: 
Kostuta kasvot lämpimällä vedellä, levitä puhdistusmaito ja hiero kauttaaltaan. 
Huuhtele lopuksi lämpimällä vedellä, käytä aamuin illoin! 





Ainutlaatuinen 
japanilainen ihonhoitosarja. 

Kiitos - ありがとう 
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