


uutta
Uusien ultimate miracle worker -voiteiden myötä philosophy esittelee uuden, entistä tehokkaamman tavan
parantaa ihon kuntoa ja ylläpitää sen nuorekasta ulkonäköä aiempaa pidempään. Ultimate miracle worker 

-voiteet kiinteyttävät ihoa, häivyttävät ryppyjä, supistavat huokosia ja kirkastavat ihon väriä. Ultimate miracle 
worker -linja koostuu kolmesta tuotteesta: ultimate miracle worker night -yövoide, ultimate miracle worker

multi-rejuvenating cream spf 25 -päivävoide ja ultimate miracle worker eye spf 15 -silmänympärysvoide. 

tarina
ultimate miracle worker night on ensimmäinen seerumin ja voiteen yhdistelmä, joka sisältää aktiivisia
kasvisoluja ja tehokkaasti vaikuttavaa bi-retinoidia. Tuote yhdistää seerumin tehon voiteen hoitaviin
omiaisuuksiin ja vähentää siten tehokkaasti yön aikana ihon ikääntymisen merkkejä sekä ehkäisee uusien
syntymistä. 

teknologia
Voiteen sisältämä multi-rejuvenation -yhdiste sisältää tehokkasti vaikuttavaa bi-retinoidia (hrp+) ja 
kurjenmiekasta saatuja, ihon ennenaikaista vanhenemista ehkäiseviä kasvisoluja. Yhdessä nämä kaksi vaikuttavaa
ainetta elvyttävät ihon toimintoja, aktivoivat kollageenin muodostumista ja parantavat ihon kuntoa kerros
kerrokselta. Patentoitu, helmenmuotoon pakattu fresh mix-in pearl -kuljetusmenetelmä sisältää seerumia, joka
säilyttää helmien sisällä parhaan mahdollisen tehonsa, kunnes tuote otetaan käyttöön.

o seerumi: 

• patentoidut helmen muotoiset kapselit pitävät sisällään kurjenmiekasta saatuja aktiivisia kasvisoluja, jotka
sisältävät runsaasti polyfenoleja. Polyfenolit tehostavat kollageenin muodostumista ihossa ja aktivoivat ihon
solutoimintaa. 

o hoitovoide: 

• patentoitu, tehokkaasti vaikuttava bi-retinoidi (hrp+) hyödyntää kohdistettua kuljetusmenetelmää, jonka
avulla aktiviinen ja satabiili retinoli kuljetetaan suoraan ihosoluihin aktivoimaan solujen uusiutumista ja 
korjaamaan epidermiksen vaurioita. Yövoide sisältää kaksi kertaa tiivistetymmässä muodossa aktiivisia
kasvisoluja kuin ultimate miracle worker -päivävoiteet.

testitulokset
Testitulokset osoittavat, että jo kolmen käyttökerran jälkeen iho näyttää aiempaa kosteutetummalta, virkeämmältä
ja raikkaammalta.

o 2 viikossa: 97% naisista oli selvästi aiempaa raikkaamman näköinen iho. 

100% huomasi ihonsa rakenteen ja kiinteyden parantuneen selvästi. 

o 4 viikossa: ryppyjen pituus, leveys ja syvyys oli selvästi vähentynyt. 

o 8 viikossa: 91% huomasi ryppyjensä vähentyneen.

“Olemme philosophyllä jo vuosien ajan keskittyneet kehittämään
tuotteita ja menetelmiä, joiden avulla ihon ikääntymisen merkkejä
voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Öisin, jolloin iho ei ole 
alttiina ulkopuolisille ärsytystekijöille, kuten auringolle ja ilman
epäpuhtauksille, se pystyy uudistumaan ja korjaamaan vaurioitaan. 
Ultimate miracle worker night -yövoiteen sisältämä multi-
rejuvenating -yhdiste tukee mahdollisimman tehokkasti tätä
uusiutumisprosessia ja hoitaa siten kokonaisvaltaisesti kaikkia iän
mukanaan tuomia muutoksia ihossa.” 
— Muriel Pujos, head of scientific communication at philosophy

ultimate miracle worker night 60 ml

Suositushinta 80,00 euroa

Tehokkasti vaikuttava seerumi
ja voide yhdessä



tarina
ultimate miracle worker multi-rejuvenating cream spf 25 on ensimmäinen
monivaikutteinen anti-aging-tuote, joka suojaa ihoa tehokkaasti uva- ja uvb
säteiden haitallisten vaikutusten lisäksi myös infrapunasäteiden ja näkyvän
valon haitallisilta vaikutuksilta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, 
että 90 % muista valonsäteistä kuin uv-säteistä aiheuttavat 50 % auringonvalon
aikaan saamista vapaista radikaaleista.

“Ympäristotekijät ja erityisesti aurinko aiheuttavat 80% ihon ikääntymisen
merkeistä. Auringosta tulevat säteet voidaan jakaa UV-säteisiin, näkyvään
valoon ja infrapunasäteisiin. Kehittämämme edistyksellinen teknologia suojaa
ihoa näiden kaikkien säteiden haitallisilta vaikutuksilta samalla, kun se aktivoi
ihon uusiutumista. Ihon kyky korjata vaurioita paranee ja iho näyttää aiempaa
nuorekkaammalta.” 
— Muriel Pujos, head of scientific communication at philosophy

teknologia
ultimate miracle worker multi-rejuvenating -päivävoiteen sisältämä
edistyksellinen multi-pretection-teknologia suojaa ihoa kaikkien
valonsäteiden haitallisilta vaikutuksilta. Yhdiste koostuu:
o Viidestä luonnosta saadusta kasviuutteesta (karhunputki, 

pomeranssinkuori, pongamia, vihreä kahvi, vihreä tee) koostuvasta
pantentoidusta antioksidanttiyhdisteestä, johon on yhdistetty C- Ja E-
vitamiinia. 

o Infrapunasäteitä ja näkyvää valoa iholta heijastavista tekijöistä
(rubiinipuuteri, titaniumdioksidilla päällystetyt mica-kiteet)

o Laaja-alaisista UVA- ja UVB-filttereistä

multi-protection -yhdiste on yhdistetty multi-rejuvenation -yhdisteeseen, 
joka koostuu patentoidusta bi-retinoidista ja aktiivisista, kurjenmiekasta
saaduista kasvisoluista. Ne aktivoivat kollageenin tuotantoa ihossa ja saavat
ihon näyttämään kerros kerrokselta aiempaa nuorekkaammalta.

testitulokset
o 1 käyttökerran jälkeen: ihon kosteuspitoisuus nousi 73% 
o 2 viikon käytön jälkeen: 79% :lla naisista iho oli aiempaa kiinteämpi ja 

raikkaampi
o 4 viikon käytön jälkeen: rypyt olivat selvästi vähemmän näkyviä,

kaikilla osallistujilla oli selvästi aiempaa kiinteämpi iho ja pienemmät
huokoset.

silmänympärysiho
ultimate miracle worker eye spf 15
Silmänympärysiholle tarkoitettu anti-aging-voide, joka suojaa herkkää
silmänympärysihoa ja hoitaa kaikkia silmänympärysihon ongelmia: ryppyjä, 
juonteita, ihon veltostumista, tummia silmänalusia ja silmänympärysihon
turvotusta. 
o 1 käyttökerran jälkeen: silmänympärysihon kosteuspitoisuus nousi 80% 

ja silmänympärysihho näytti aiempaa sileämmältä. 

o 2 viikon käytön jälkeen: turvotus silmänympärysiholla oli laskenut ja 
silmänseutu näytti aiempaa raikkaammalta ja virekämmältä.

o 4 viikon käytön jälkeen: 83% huomasi ryppyjen madaltuneen ja iho oli
selvästi aiempaa kiinteämpi kaikilla testiin osallistuneilla. 

ultimate miracle worker eye 15 ml

Suositushinta 59,00 euroa

multi-rejuvenating eye cream 
spf 15 fps

ultimate miracle worker 60 ml

Suositushinta 77,50 euroa

multi-rejuvenating 
cream spf 25 fps



• when and where 

philosophy: the best is yet to come. 
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Ultimate Miracle Worker -voitteet tulevat myyntiin toukokuussa 2016
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philosophy is… 

the trusted wellbeing beauty confidante that offers efficacious skin care, bath and body products, and fragrances to help women 
look, live and feel their best. we take an approachable attitude toward beauty to inspire beautiful skin as well as beautiful days, 
by wrapping scientifically proven ingredients with insight and inspiration. founded in 1996, philosophy is part of the coty, inc.
portfolio with headquarters in new york. learn more at philosophy.com 


