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no reason to hide 
multi-imperfection transforming serum -tehohoito 
 
no reason to hide 
instant skin-tone perfecting moisturizer spf 20 -värillinen päivävoide 

 

Kaksi tuotetta, jotka korjaavat ja tasoittavat ihon väriä ja parantavat ihon 

pinnan rakennetta. Toinen tuotteista vaikuttaa välittömästi ja toisen 

vaikutukset näkyvät pitemmän ajan kuluessa. 

 

Moni nainen kokee, että epätasainen ihon väri, laajentuneet huokoset, 

ihon punoitus ja läikikkyys saavat heidän ihonsa näyttämään 

vanhemmalta kuin rypyt. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, johon osallistui yli 

neljäsataa 18–59-vuotiasta naista Amerikasta, Iso-Britanniasta ja Benelux-

maista. 

 

Tästä syystä philosophy kehitti no reason to hide -hoitolinjansa, jonka tuotteet vaikuttavat kaikkiin edellä 

mainittuihin ihon värin epätasaisuutta aiheuttaviin tekijöihin. Sarjan kaksi hoitotuotetta vaikuttavat 

kolmivaiheisesti sekä ihon pigmenttiläiskiin, laajentuneisiin huokosiin että ihon punoitukseen ja 

läikikkyyteen. 

no reason to hide -tuotteiden vaikutus perustuu seuraaviin vaikuttaviin aineisiin: 

• Merilevistä ja kasveista saataviin uutteisiin: punainen ja ruskea merilevä, päivänkakkarauute ja 

lakritsijuuriuute. 

• C-vitamiini, niasiini (B3-vitamiini) ja salisyylihappo. 

 

PIGMENTTILÄISKÄT 
 

Merilevistä ja kasveista saatavat uutteet, C-vitamiini, niasiini ja salisyylihappo ehkäisevät pigmenttiläiskien 

muodostumista ja vaalentavat jo olemassa olevia pigmenttiläiskiä.  

1. Ne tasapainottavat melanosyyttisolujen toimintaa 
Jotta ihon ruskeaa väriainetta melaniinia tuottavien melanosyyttisolujen toiminta aktivoituisi, 

täytyy tiettyjen kasvutekijöiden kiinnittyä melanosyyttisolun pinnalla sijaitseviin reseptoreihin.  

no reason to hide -tuotteiden sisältämät merilevistä ja kasveista saadut uutteet ehkäisevät 

kasvutekijöiden kiinnittymistä solun pinnalla sijaitseviin reseptoreihin ja hillitsevät siten UV-

säteilyn, hormonitoiminnan, ikääntymisen jne. aiheuttamaa melaniinin liikatuotantoa. 

2. Ne tasapainottavat melaniinin muodostumista melanosyyttisoluissa 
Jotta melaniinin esiaste muuttuisi melaniiniksi, täytyy tiettyjen geenien ja entsyymien aktivoitua.  

no reason to hide -tuotteiden sisältämät vaikuttavat aineet ehkäisevät näiden geenien ja 

entsyymien aktivoitumista, jolloin melaniinin tuotanto melanosyyttisoluissa tasapainottuu. 

3. Ne vaalentavat olemassa olevia pigmenttiläiskiä 
Ihosolujen sisältämä liiallinen melaniini kertyy ihon pintaan ja saa aikaan pigmenttiläiskiä. 

Salisyylihappo tehostaa melaniinia sisältävien kuolleiden ihosolujen irtoamista ihon pinnasta, jolloin 

olemassa olevat pigmenttiläiskät vaalenevat. 

  



LAAJENTUNEET SEKÄ TUKKEUTUNEET HUOKOSET 
 

Jotta laajentuneet huokoset supistuisivat ja ihon pinta muuttuisi aiempaa tasaisemman näköiseksi, lisättiin 

no reason to hide -tuotteisiin salisyylihappoa. Salisyylihappo irrottaa ihon pinnasta liiallista kuollutta 

solukkoa kirkastaen ihon väriä. Kun liiallinen kuollut solukko ei enää tuki huokosia, pääsee ihotali 

helpommin ulos huokosista ja huokoset supistuvat. Lopputuloksena on aiempaa tasaisemman ja 

raikkaamman näköinen iho. 

 

IHON PUNOITUS JA LÄIKIKKYYS 
 

no reason to hide -tuotteisiin lisätty bisabolol-uute rauhoittaa ihoa ja vähentää tehokkaasti ihon punoitusta 

ja läikikkyyttä. Bisabolol-uutteen vaikutusta täydentää tuotteiden sisältämä niasiniamidi-uute.  

 

no reason to hide -linjan tuotteet 
 

no reason to hide multi-imperfection transforming serum -tehohoito 
Tehohoito, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti eri tekijöiden aiheuttamiin ihon sävyn muutoksiin. Näitä 

tekijöitä ovat mm. ihon läikikkyys, ihon punoitus, pigmenttiläiskät, aknearvet, laajentuneet huokoset ja ihon 

pinnan karheus. 

no reason to hide -tehohoito kirkastaa ja tasoittaa ihon väriä sekä parantaa ihon pinnan rakennetta. Sen 

teho perustuu seuraaviin vaikuttaviin aineisiin: 

• merilevistä ja kasveista saatavat uutteet, niasiini ja C-vitamiini vaalentavat pigmenttiläiskiä ja 

aknearpia. 

• salisyylihappo puhdistaa ja supistaa huokosia sekä vähentää ihon pinnan karheutta. 

• bisabolol rauhoittaa ihoa ja vähentää ihon punakkuutta ja läikikkyyttä. 

 

Vaikuttavat aineet on lisätty no reason to hide -tehohoitoon erittäin tiivistetyssä muodossa ja niiden 

vaikutus näkyy ihossa, kun tuotetta on käytetty säännöllisesti pidemmän aikaa. 

Käyttö: 
no reason to hide multi-imperfection transforming serum -tehohoitoa suositellaan levitettäväksi kasvojen ja 

kaulan iholle aamuin illoin. Aamuisin tehohoidon päälle levitetään no reason to hide instant skin-tone 

perfecting moisturizer spf 20 -värillinen päivävoide ja iltaisin ihotyypille sopiva yövoide. 

 

no reason to hide multi-performing transforming serum -tehohoito on pakattu pumppupulloon 30 ml. 

Tehohoidon suositushinta on 73,00 euroa. 

 

no reason to hide instant skin-tone perfecting moisturizer spf 20 -värillinen päivävoide 
Toinen vaihe no reason to hide -ihonhoito-ohjelmassa on värillinen päivävoide, jonka vaikutukset näkyvät 

välittömästi. Se peittää ihon virheellisyyksiä ja tasoittaa ihon väriä sekä jättää iholle kevyen, luonnollisen 

näköisen sävyn.  Voide sisältää suojakertoimen SPF 20 sekä no reason to hide -linjan vaikuttavien aineiden 

yhdisteen, jotka ehkäisevät uusien virheellisyyksien muodostumista ihoon. Toisin sanoen no reason to hide  

- värillinen päivävoide jatkaa ja ylläpitää no reason to hide -tehohoidolla saavutettuja tuloksia. 

no reason to hide perfecting moisturizer -päivävoiteessa on kaksi sävyvaihtoehtoa, light ja medium.  

Käyttö: 
no reason to hide perfecting moisturizer -päivävoidetta levitetään kasvojen iholle aamuisin. Parhaat 

tulokset saadaan, kun päivävoide levitetään no reason to hide -tehohoidon päälle. 

 

no reason to hide perfecting moisturizer -värillinen päivävoide on pakattu muovituubiin 30 ml. 

Päivävoiteen suositushinta on 38,00 euroa. 

 

philosophyn uudet no reason to hide -hoitotuotteet ovat myynnissä välittömästi.  

 



no reason to hide -tuotteiden kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13366-bdgjdkmjmg&l=FI 

 

uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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