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Tunne.

Hienostunut ja ylellinen.

Japanilaisen luonnon innoittama kauneuskäsite.

SENSAI

Tiede.

Edistyksellistä, huolellista ja tinkimätöntä työskentelyä

kauneuden hyväksi.

SENSAI



Jokainen SENSAI-tuote sisältää Koishimaru-silkkiä, joka saa ihon näyttämään heleältä

ja kuulaalta sekä tuntumaan pehmeältä, sileältä ja kimmoisalta.

Aikana, jolloin silkkilankaa kehrättiin käsin, sitä kehränneiden naisten käsien iho pysyi

uskomattoman kauniina. Tämän seurauksena huomattiin silkin ihoa hoitavat

ominaisuudet. SENSAI ryhtyi tutkimaan näitä ominaisuuksia tavoitteenaan

mahdollisimman laadukas Kinuhada  – virheetön, silkinpehmeä iho. Tämä 

vuosikymmeniä kestänyt tutkimustyö johti Koishimaru-silkin löytämiseen. Myös

kuninkaallisen silkin nimellä tunnettu Koishimaru-silkki oli aikoinaan varattu

ainoastaan keisarillisen perheen käyttöön ja se tunnetaan vielä tänäkin päivänä

kallisarvoisimpana silkkilaatuna.

Koishimaru-s i lk in esteett i set  ominaisuudet  ovat  legendaar iset ,  e ikä ni i tä  voi  verrata

mihinkään toiseen s i lkki laatuun.  Sen hohde,  hienostunut läpikuultavuus,  uskomaton

keveys  ja  y le l l inen pehmeys ihol la  ovat  a ivan omaa luokkaansa.  Tutkit tuaan 

Koishimaru-s i lkkiä ,  SENSAI sa i  se lv i l le  sen a inut laatuisen kyvyn akt ivoida

hyaluronihapon* muodostumista  ihossa .  Ri i t tävä hyaluronihapon määrä ihossa  on

vält tämätön ihon ravinnon saanni l le  ja  avain legendaar isen japani la i sen Kinuhadan  

–  v irheettömän,  s i lk inpehmeän ihon saavuttamiseks i .

Alkuperä ja perintö

Kallisarvoinen Koishimaru-silkki

*Testattu in vitro.



Koishimaru-silkin ominaisuuksien innoittamana, SENSAI on jatkanut tämän 

poikkeuksellisen ainesosan kehittämistä. Kehitystyön tuloksena syntyi Koishimaru Silk  

Royal ™ -niminen vaikuttava aine.

Tämä uusi vaikuttava aine sisältää anti-ageing-ominaisuuksia, jotka matkivat 

Koishimaru-silkin ainutlaatuisia hoitavia ominaisuuksia. Sen lisäksi, että Koishimaru 

Silk  Royal ™ tehostaa hyaluronihapon muodostumista sekä dermiksessä että 

epidermiksessä ja saa aikaan ihossa päättymättömän kosteuden valtameren, se tuo 

iholle sen toiminnoille tärkeää energiaa. Se ehkäisee tehokkaasti ihon kuivumista ja 

ihon luonnollisen suojamuurin heikkenemistä. Lisäksi se ehkäisee ihon tukisäikeitä 

rappeuttavaa glykaatiota sekä hapettumisreaktioita, jotka saavat ihon näyttämään 

elottomalta*.

Ihon kylpiessä päättymättömässä kosteuden valtameressä, se pystyy toimimaan parhaalla

mahdollisella tavalla ja näyttämään nuorekkaalta, raikkaalta ja kuulakkaalta.

*Testattu in vitro.

Koishimaru Silk Royal TM



SENSAI Saho

Mahdollisimman hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi, SENSAI on kehittänyt 

ainutlaatuisen, kolmivaiheisen Saho-ihonhoitorituaalin, joka toistetaan päivittäin samalla 

tavalla.

SENSAI uskoo, että tämä miellyttävän tuntuinen, rauhoittava ihonhoitorituaali on paras 

tapa saavuttaa virheetön, silkkinen SILK SKIN -iho. 



ULTIMATE

Liota ja puhdista – hemmotteleva ja harmoninen tapa saada aikaan 

kaunis, puhdas SILK SKIN -iho.

ULTIMATE 
-ihonpuhdistusrituaali



ULTIMATE Saho -puhdistusrituaali

Puhdistusrituaali, joka tekee ihon puhdistamisesta ylellisen hemmotteluhetken.

Ensin ULTIMATE CLEANSING OIL -puhdistusöljy

liottaa ja irrottaa meikin, pehmittää ihoa ja rauhoittaa mieltä. 

Tämän jälkeen ULTIMATE CREAMY SOAP -puhdistusvoiteen

muodostama pehmeä vaahto, joka pyöritellään iholle 

SENSAIn puhdistusharjan avulla, liottaa ja poistaa iholta

epäpuhtauksia ja jättää ihon silkinpehmeäksi. 

ULTIMATE puhdistustuotteet sisältävät Sakura Eternal Complex

-yhdistettä, joka ehkäisee ikääntymisen merkkien muodostumista ihoon 

ja jättää ihon kimmoisan ja kiinteän tuntuiseksi.



ULTIMATE THE CLEANSING OIL -puhdistusöljy irrottaa tehokkaasi iholta 

meikin ja jättää ihon puhtaaksi, raikkaaksi ja kosteutetuksi. Puhdistusöljy 

levittyy helposti ja tasaisesti iholle, puhdistaen sen vaurioittamatta ihon 

luonnollista suojamuuria.

ULTIMATE

THE CLEANSING OIL

ULTIMATE THE CREAMY SOAP -puhdistusvoiteella suoritettava ihonpuhdistus 

on saanut vaikutteita japanilaisesta teeseremoniasta. Joutuessaan kosketuksiin 

SENSAIN-puhdistusharjan hellävaraisten harjasten kanssa, puhdistusvoide 

muodostaa pehmeän vaahdon, joka liottaa epäpuhtauksia ihohuokosista ja puhdistaa 

ihon ja ihohuokoset. Lopputuloksena on puhdas, kuulas, silkinpehmeä iho.

THE CREAMY SOAP



ULTIMATE

THE CLEANSING OIL
-puhdistusöljy 150 ml, 

suositushinta 125,00 euroa

THE CREAMY SOAP
-puhdistusvoide 125 ml ja kasvoharja, 

suositushinta 150,00 euroa



ULTIMATE

ULTIMATE THE MICRO LOTION tuntuu vesimäisen kevyeltä, mutta samalla 

öljymäisen täyteläiseltä. Se sisältää mikronisoitua öljyä, joka saa hoitoveden 

muuttumaan iholla kevyestä, raikkaan tuntuisesta nesteestä täyteläisen tuntuiseksi 

hoitovedeksi. Hoitoveden sisältämä Sakura Eternal Complex -yhdiste ja Koishimaru 

Silk EX -silkkiuutteen kosteutta ihoon sitovat ominaisuudet hoitavat tehokkaasti 

kaikkia näkyviä ikääntymisen merkkejä ihossa. Iho tuntuu hoitoveden käytön jälkeen 

tasapainoiselta ja täydellisesti valmistetulta tämän ainutlaatuisen ihonhoitorituaalin 

seuraavia vaiheita varten.

THE MICRO LOTION

THE MICRO LOTION
-hoitovesi 125 ml, 

suositushinta 250,00 euroa



ULTIMATE
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