
V 10 Plus AMINOSYRA Serum

V10 Plus LX-ögonkrämen lyser
upp och stärker det känsliga

området runt ögonen

V10 Plus LX Advanced Lifting Cream
Treatment är en kräm som effektivt

lyfter ansiktet, bidrar till att hålla
huden mjuk, fast och ge den lyster.

V 10 Plus Lugnande rengöringsmjölk 
för ansiktet

V 10 Plus Vattenbaserad
Peeling för ansiktet

V 10 Plus Keramid Rengöringsgel
för ansiktet

Gelaktig V 10 Plus Okinawa
Deep Sea Water Mask

V 10 Plus Djupt fuktighetsgivande 
hudvårdsgel

Skonsam rengöringsmjölk som effektivt tar bort även 
vattenfast ögonsmink och smink. Innehåller vårdande 
vegetabiliska oljor samt bladextrakt från ärtskocka och 

antioxidanter som förebygger åldrande. 
Naturligt citrongräsextrakt ger en mild doft av citrongräs. 

Appliceras på fuktig hud och masseras in. 
Produkten kan sköljas eller torkas bort. Om du 

applicerar rengöringsmjölken på torr hud får du bort även 
bättre sittande smink.

V10 PLUS LX-Ö GONKRÄMEN bidrar till att motverka mörka ringar under 
ögonen, minska svullnad samt bevara den känsliga huden runt ögonen 

fast och ljus. Den jämnar ut påsar under ögonen och fina linjer samt 
fuktar effektivt.

Skalextrakt från mandarinapelsin bidrar till att göra mörka ringar under 
ögonen ljusare, och bladextrakt av mejram minskar svullnad. 
Stamcellsextrakt från äpple, blåbär, skvalan, hyaluronsyra och 

vegetabiliska oljor bidrar till att bevara huden runt ögonen fast och ljus. 
Peptider förebygger uppkomsten fina linjer och slätar ut befintliga 

rynkor genom att bl.a. främja kollagenproduktionen.

LX ADVANCED LIFTING CREAM TREATMENT
är en avancerad, effektiv vårdkräm för vuxen hud som ger huden

elasticitet och spänst samt jämnar ut ansiktsdragen. Krämen lämpar sig 
utmärkt för användning tillsammans med serumen i V10 Plus-serien för 
att komplettera vårdeffekten. Honungs- och edelweissextrakt, naturliga 
antioxidanter, skyddar huden mot fria syreradikaler. De skyddar huden

mot skadlig och föråldrande inverkan från UV-strålning och
luftföroreningar. Krämen innehåller mycket närande ingredienser, bland 

annat bomullsfröolja, neemextrakt, sheasmör, vitamin E och arginin. 
Vanlig hyaluronsyra har konverterats till hydrolyserad, dvs. spjälkt form, 
vilket främjar absorptionen och effektivt minskar rynkor. Den ökar även 
hudens fukthalt, vilket underlättar hudcellernas tillgång till näring. Det 
hydrolyserade kollagenet i denna effektiva kräm bidrar för sin del till en 

slätare hud.

Denna klara, släta peelinggel lämpar sig
för alla hudtyper, även känslig hud och aknehud.

Den tar varsamt, men effektivt, bort döda
hudceller och orenheter utan några korn.

Huden blir omedelbart klarare.

Peelinggelens verksamma ämnen reagerar mycket
snabbt med proteinerna i de döda hudcellerna

och avlägsnar effektivt de döda cellerna från
hudens yta. De avlägsnade hudcellerna känns

efter en stund som små fjäll i gelen.

Peelinggelen innehåller även extrakt från risskal
och alger, som ger huden lyster och återfuktar den.

Keramid Rengöringsgel för ansiktet känns fyllig
och den lämpar sig för alla hudtyper, även känslig,

torr och kliande samt atopisk hud.
Den rengör huden effektivt, avlägsnar vattenlöslig
makeup och lämnar huden fräscht ren och mjuk.

Samtidigt som rengöringsgelen rengör och
fuktar huden bidrar den till att återställa hudens
keramidunderskott med hjälp av keramider som

extraherats från sojabönor.

Rengöringsgelen innehåller inga konstgjorda
parfymer, utan dess fräscha doft härstammar

från oljan från bladen hos vild åkermynta.
Produkten innehåller inga parabener,

färgämnen eller mineraloljor.

Den fuktgivande masken är tillverkad av
mineralhaltigt vatten från det djupa havet kring

ön Okinawa. Den innehåller rikligt med
hyaluronsyra, alger och mineraler, som återfuktar
huden och ökar dess elasticitet. Även en hud som

utsatts för hårda väderförhållanden är optimalt
återfuktad och spänstig efter användning.

Masken läggs på väl rengjord hud på kvällen och får verka 
i ansiktet över natten eller i minst 15 minuter.

Skölj med farmt vatten eller torka
av med en fuktad duk. Används tre gånger i veckan eller 

t.o.mdagligen. Fri från parfym, parabener och färgämnen.

En superkombination av fyra olika effektiva former av 
hyaluronsyra fuktar hudens yta samt djupare lager och 

förbättrar hudens elasticitet och fuktighet. Huden känns 
underbar och fräsch.

Växtextrakt från japansk ros, aloe vera, blå agave och
citrus junos (yuzy) stimulerar hudens egen produktion 
av hyaluronsyra, vilket förstarker och förlänger gelens 

fuktande inverkan.

Fördela på ansikte morgon och kväll ovan på serum.

Fri från parfym, parabener och färgämnen.

ger ansiktet en vacker och fräsch färg

Ger lyster åt en trött hud, mjukar upp, återfuktar samt
förbättrar hudens naturliga skydd. Skyddar huden mot
yttre påfrestningar. Innehåller även kollagen.

Lugnar inflammerad, allergisk eller solskadad hud.
Läker inflammerade finnar. Lämpar sig för alla åldrar.

V 10 Plus SERUMTEST
Kontrollera hudens skick. Om ditt svar är ‘ja’,

ska du kryssa för de givna bokstäverna.
Om frågan inte gäller dig går du vidare till nästa fråga.

Efter alla frågor räknar du samman kryssen/bokstäverna (=serum).
Din hud behöver de serum som fått flest kryss.

Används för att effektivt återfukta alla hudtyper.
Jämnar ut huden effektivt, vilket får huden att se yngre ut
redan efter 10 dagars användning.

Antiseptisk egenskap som läker finnar och akne,
minskar utsöndringen av talg, dämpar ärr orsakade av 
akne. Huden återfår omedelbart sin lyster.
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Gör huden mjukare, ökar elasticiteten och spänsten,
jämnar ut fina linjer som redan uppkommit på huden.

Effektiverar hudens ämnesomsättning, förnyar
hudcellerna och ger huden lyster. Gör huden mjukare
och minskar mörka ringar under ögonen.

Passar alla hudtyper och särskilt vuxen hud.
Ger huden en vacker lyster och återställer dess livskraft
inom 10 dagar. Innehåller neuropeptider samt värdefulla
aktiva ingredienser från växtriket, till exempel stamceller
från äpple. Neuropeptider är ett tryggt alternativ till Botox
och får musklerna i ansiktet att slappna av vilket
förebygger uppkomsten av mimikrynkor.

Påskyndar cellförnyelsen, motverkar uppkomsten av
leverfläckar, bleker redan uppkomna bruna fläckar.

Stärker hudens olika lager och reparerar skador som redan
uppkommit. Keramiden stimulerar lipidproduktionen i de
olika lagren och normaliserar fuktbalansen i atopisk hud.

Förebygger och reparerar solskador samt ökar spänsten.
Skyddar hudens kollagen- och elastanfibrer och förstärker
effekten av vitaminer och kollagen på huden. Jämnar ut
huden på 10 dagar.

V 10 Plus KERAMID Serum
för känslig, rodnande och torr hud

V 10 Plus
HYALURONSYRA Serum
återfuktar, jämnar ut och stramar upp

V 10 Plus PLACENTA Serum
bleker pigmentfläckar, gör huden klarare

V 10 Plus C-VITAMIN Serum
gör huden klarare och porerna mindre

V 10 Plus KOLLAGEN Serum

V 10 Plus BIO CELL Serum
anti-age-serum som slätar ut fina linjer,
ökar hudens spänst och gör att huden ser yngre ut.

ökar hudens spänst

V 10 Plus LAKRITS Serum
naturlig örtkraft för irriterad hud

V 10 Plus PYCNOGENOL Serum
antioxidant, motverkar hudens åldrande

V 10 Plus A-VITAMIN Serum
förnyar huden

Nr FRÅGOR A B C D E F G H I J

1 DIN HUD ÄR SLAPP. AGI

2 DU HAR FÖRSTORADE PORER. AIJ

3 DIN HUD ÄR TORR, FLAMMIG OCH IRRIT-
ERAD.

DFH

4 DIN HUD ÄR LIVLÖS. ABC

5 INGEN KRÄM KLARAR AV ATT ÅTERFUKTA 
DIN HUD.

CGHI

6 DIN HUD ÄR OJÄMN OCH STRÄV. BCDG

7 DU HAR RYNKOR KRING ÖGONEN. ABI

8 DU ÄR KÄNSLIG MOT KOSMETISKA PRO-
DUKTER.

FH

9 DU HAR ALLERGISK/KÄNSLIG HUD. FH

10 DU HAR RÖDMOSIG HUD. FH

11 DIN HUD KLIAR LÄTT. FH

12 DU HAR INFLAMMERADE FINNAR. FJ

13 DU HAR FET HUD. J

14 DU FÅR OFTA FINNAR. BFJ

15 DU HAR PORMASKAR I T-ZONEN. J

16 DU HAR ACNEÄRR. EJ

17 DIN HUD SAKNAR LYSTER. CEJ

18 DU HAR MÖRKA FLÄCKAR/LEVERFLÄCKAR. DE

19 DU HAR MÖRKA RINGAR RUNT ÖGONEN. BE

20 DU HAR RYNKOR I PANNAN OCH I RESTEN 
AV ANSIKTET.

AGI

21 DU FÅR FRÄKNAR/LEVERFLÄCKAR I SOLEN. BDE

22 DU HAR PIGMENTSTÖRNINGAR. BDE

23 DU FÅR HUDPROBLEM FÖRE MENSEN. DEF

24 DU LEVER OREGELBUNDET. BCD

25 DU RÖKER. D

26 DU KÄNNER DIG OFTA STRESSAD. DJ

27 DIN HUD TORKAR PÅ VINTERN. CGH

28 DU ÄTER FET MAT. DJ

29 DU ÄR 20−30 ÅR GAMMAL. BC

30 DU ÄR ÖVER 40 ÅR GAMMAL. AGI

ANTAL KRYSS TOTALT

A B C D E F G H I J

Importör: Ihola Oy
Distribution och representation för apotek: Tamro

www.v10plus.fi

Tillverkad i Japan
Innehåller inga parabener, färgämnen, parfymer eller mineraloljor

www.v10plus.fi


