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M2 BEAUTÉ ULTRA PURE SOLUTIONS -ihonhoitotuotteiden vaikutus 

perustuu ULTRA PURE -veteen ja tehokkaisiin vaikuttaviin aineisiin

FACIAL NANO SPRAY -seerumit suihkutetaan kasvojen iholle hienojakoisena suihkeena

M2 BEAUTÉ ULTRA PURE SOLUTIONS -ihonhoitolinjaan kuuluu kuusi tuotetta, joiden vaikutus perustuu ULTRA 
PURE -veteen ja nanoteknologian avulla valmistettuihin tehokkaisiin vaikuttaviin aineisiin: neljä spray-
muodossa iholle suihkutettavaa seerumia, kaikille ihotyypeille sopiva öljytön 3-in-1-puhdistustuote sekä 
kuitunaamio silmänympärysiholle. 

Värittömästä ja rasvattomasta ultrapuhdistetusta ULTRA PURE -vedestä on erityismenetelmien avulla 
poistettu 99 % epäpuhtauksista.  ULTRA PURE -vesi imeytyy nopeasti ihoon ja kuljettaa samalla mukanaan 

ihonhoitosarjan sisältämät vaikuttavat aineet. Lisäksi ULTRA PURE -vesi tehostaa vaikuttavien aineiden 
vaikutusta, tukee ihon uusiutumista ja lisää ihon joustavuutta. Vaikuttavista aineista nanoteknologian 
avulla valmistetut partikkelit kulkeutuvat ihon syvempiin kerroksiin Intelligent Delivery System™ -
menetelmän avulla. Kaikki nanomateriaalit ovat biohajoavia ja turvallisia käyttää. 

Seerumien sisältämät vitamiinit, proteiinit ja lipidit tuovat epidermiksen ja dermiksen soluille niiden 
tarvitsemia ravintoaineita. Lisäksi seerumit sisältävät vaikuttavia aineita, jotka parantavat ihon rakennetta 
ja aktivoivat ihosolujen toimintaa. Lopputuloksena on aiempaa hyväkuntoisempi ja ympäristön rasituksille 
vastustuskykyisempi iho. 

M2 BEAUTÉ -tuotteet ovat laadukkaita, tehokkaita ja turvallisia. Niissä ei ole parabeeneja, hormoneja eikä 
silikoneja. Tuotteita ei ole testattu eläimillä, ja ne on testattu dermatologisesti. 



VITAMIN C FACIAL NANO SPRAY

VITAMIN C FACIAL NANO SPRAY on ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä ehkäisevä sekä 
ihon väriä kirkastava ja tasoittava kasvoseerumisuihke. 

Seerumi ehkäisee ihon kuivumista, pigmenttiläiskien muodostumista ja ryppyjen ja 
juonteiden syntymistä. Se myös tasoittaa tehokkaasti ihon väriä. Iho näyttää seerumin 
käytön jälkeen virkeältä, tasapainoiselta ja elinvoimaiselta. 

Seerumi sisältää C-vitamiinia, joka toimii tehokkaana antioksidanttina, aktivoi kollageenin 
muodostumista ihossa ja ennaltaehkäisee siten ensimmäisten ikääntymisten merkkien 
muodostumista ihoon. C-vitamiini ehkäisee myös tulehduksia, vahvistaa ihon 
vastustuskykyä ja ehkäisee pigmenttiläiskien muodostumista tasapainottamalla 
melaniinin tuotantoa. Se ehkäisee myös kosteuden haihtumista ihosta. 

Vitamin C Facial Nano Spray -seerumisuihkeessa on mieto, sitruksinen mandariinista, 
appelsiinista ja verigreipistä muodostuva tuoksu.

Käyttö

Seerumia suihkutetaan 4-5 suihkausta puhtaalle iholle aamuin illoin.

Suositushinta

VITAMIN C FACIAL NANO SPRAY suihkepullo 75 ml, 89,90 euroa

Cu-PEPTIDE AND VITAMIN B FACIAL NANO SPRAY

Cu-PEPTIDE AND VITAMIN B FACIAL NANO SPRAY on ihon kiinteyttä ja kimmoisuutta ylläpitävä 
kasvoseerumisuihke.

Seerumi vahvistaa ihoa ja tasoittaa ihon pinnan epätasaisuuksia. Se ylläpitää ihon kiinteyttä ja 
kimmoisuutta elvyttämällä ihon solutoimintaa ja vahvistamalla ihon tukikudoksen rakennetta. 
Lisäksi seerumi aktivoi ihon aineenvaihduntaa ja rauhoitta ihoa. Iho tuntuu seerumin käytön 
jälkeen aiempaa kiinteämmältä ja kimmoisammalta ja näyttää elinvoimaiselta ja virkeältä.

Seerumi sisältää kuparipeptidiä, Cu-PEPTIDE. Kupari on yksi kolmesta tärkeimmistä kehon 
tarvitsemista hivenaineista. Se on mukana useissa kehon aineenvaihduntaprosesseissa. Kupari 
tasoittaa ihon pinnan rakennetta. Cu-PEPTIDE-kuparipeptidi ehkäisee tulehduksia ja vahvistaa ihon 
vastustuskykyä. Se aktivoi ihon aineenvaihduntaa ja vahvistaa ihon luonnollista suojamuuria. 
Kuparipeptidi vahvistaa ja parantaa myös ihon tukikudoksen rakennetta sekä toimii tehokkaana 
antioksidanttina.

Seerumi sisältää myös kolmea eri B-vitamiinia:
• B2-vitamiini elvyttää ihon toimintoja ja ihon aineenvaihduntaa sekä vahvistaa ihon 
vastustuskykyä
• B3-vitamiini ehkäisee tulehduksia, kirkastaa ihon väriä, elvyttää ihon toimintoja ja vahvistaa ihon 
vastustuskykyä.
• B6-vitamiini rauhoittaa ihoa, vahvistaa ihon vastustuskykyä ja virkistää ihoa.

Cu-Peptide and Vitamin B Facial Nano Spray -seerumisuihkeessa on mieto sitruksinen mandariinista 
ja bergamotista koostuva tuoksu.

Käyttö

Seerumia suihkutetaan 4-5 suihkausta puhtaalle iholle aamuin illoin.

Suositushinta

Cu-PEPTIDE AND VITAMIN B FACIAL NANO SPRAY suihkepullo 75 ml, 89,90 euroa



HYALURON AND COLLAGEN FACIAL NANO SPRAY

HYALURON AND COLLAGEN FACIAL NANO SPRAY -kasvoseerumisuihke kosteuttaa ihoa 
tehokkaasti ja ehkäisee ryppyjen muodostumista sekä madaltaa jo olemassa olevia ryppyjä. 
Seerumia suositellaan erityisesti kosteusköyhälle iholle, jossa on näkyvissä ryppyjä ja juonteita. 
Seerumi elvyttää ihoa, parantaa ihon rakennetta, madaltaa ryppyjä ja juonteita sekä antaa 
iholle nuorekasta täyteläisyyttä. Se lisää myös tehokkaasti ihon kosteuspitoisuutta.

Vaikuttavina aineina seerumissa toimivat hyaluronihappo ja kollageeni. 
Hyaluronihappoa esiintyy ihossa soluväliaineessa, jossa se muodostaa kosteutta itseensä 
sitomalla hyytelömäistä soluväliainetta, joka antaa iholle täyteläisyyttä ja kimmoisuutta. Hyvän 
kosteudensitomiskykynsä ansiosta hyaluronihappo madaltaa myös ryppyjä ja juonteita.
Kollageenia pidetään elimistön tärkeimpänä tukiproteiinina. Ihossa kollageenia muodostavat 
dermiksessä sijaitsevat fibroblastisolut. Syntyvät kollageenisäikeet muodostavat osan ihon 
tukirakenteesta, ja ne vastaavat osaltaan ihon kiinteydestä. Kollageenin sisältämät peptidit 
aktivoivat solujen uusiutumista ja vahvistavat ihon omaa vaurioita korjaavaa vaikutusta. 
Kollageeni sitoo myös kosteutta ja antaa siten iholle lisää täyteläisyyttä.

Seerumin mieto kukkaishedelmäinen tuoksu muodostuu jasmiinista, appelsiinista, greipistä ja 
ruusupuusta.

Käyttö

Seerumia suihkutetaan 4-5 suihkausta puhtaalle iholle aamuin illoin.

Suositushinta

HYALURON AND COLLAGEN FACIAL NANO SPRAY suihkepullo 75 ml, 89,90 euroa



PEARL AND GOLD FACIAL NANO SPRAY

PEARL AND GOLD FACIAL NANO SPRAY on ihoa kiinteyttävä ja sille nuorekkaan 
hehkun palauttava kasvoseerumisuihke.

Seerumi saa ihon näyttämään aiempaa nuorekkaammalta. Se kiinteyttää 
tehokkaasti ihoa, madaltaa ryppyjä ja jättää iholle kauniin hehkun. Lisäksi seerumi 
häivyttää pigmenttiläiskiä ja neutraloi vapaiden radikaalien haitallisia vaikutuksia.
Vaikuttavina aineina seerumissa toimivat helmiäispuuteri ja kulta.

Bioteknologian avulla valmistettu helmiäispuuteri sisältää noin 20 aminohappoa ja 
kallisarvoisia mineraaleja, kuten kalsiumia. Helmiäispuuteri aktivoi solujen välistä 
kommunikaatiota sekä solujen uusiutumista ja tasapainottaa melaniinin 
muodostumista ihossa. Se lisää myös kollageenin tuotantoa ja madaltaa siten 
ryppyjä. Helmiäispuuteri sisältää myös monimutkaisia proteiineja konchiolineja, jotka 
antavat iholle ainutlaatuisen hehkun, tukevat soluvaurioiden korjaantumista ja 
tehostavat antioksidanttien toimintaa. 
Kulta tehostaa mikroverenkiertoa, mikä aktivoi ihosolujen toimintaa. Se tukee myös 
ihon uusiutumista ja aktivoi kollageenin muodostumista ihossa sekä ehkäisee iholle 
joustavuutta antavien elastiinisäikeiden rappeutumista. Lisäksi kulta ehkäisee 
tulehduksia ja sitoo ihoon kosteutta.

Seerumin mieto hedelmäis-itämainen tuoksu tulee suitsukkeesta, appelsiinista ja 
ruusupuusta.

Käyttö

Seerumia suihkutetaan 4-5 suihkausta puhtaalle iholle aamuin illoin.

Suositushinta

PEARL AND GOLD FACIAL NANO SPRAY suihkepullo 75 ml, 89,90 euroa



OIL-FREE MAKE-UP REMOVER -puhdistustuote

Kaikille ihotyypeille sopiva öljytön 3-in-1-puhdistustuote, joka poistaa meikin ja 
epäpuhtaudet kasvoilta, huulilta ja silmistä. Lisäksi puhdistustuote valmistaa ihon 
vastaanottamaan parhaalla mahdollisella tavalla hoitotuotteiden vaikutukset. 

Puhdistustuotetta voidaan käyttää myös naamiona silmänympärysiholle, kosteuttamaan 
ihoa ja laskemaan turvotusta silmänympärysiholla. Öljyttömän koostumuksensa ansiosta 
puhdistustuote sopii sekä piilolinssien käyttäjille että ripsipidennyksille. 

OIL-FREE MAKE-UP REMOVER on pakattu 150 ml:n muovipulloon.

Käyttö

OIL-FREE MAKE-UP REMOVER on tiiviste, jonka yhteydessä tulee aina käyttää vettä. 
Puhdistustuotetta voidaan käyttää aamuin illoin.

Silmä -ja huulimeikki
Kostutettuun vanuun otetaan pieni määrä puhdistustuotetta, minkä jälkeen silmä- ja 
huulimeikki pyyhitään pois vanulapun avualla. 

Kasvot
Pieni määrä puhdistustuotetta vaahdotetaan veden avulla käsien välissä. Kasvot 
puhdistetaan syntyneen vaahdon avulla. Lopuksi iho huuhdotaan huolellisesti runsaalla 
vedellä.

Naamiona silmänympärysiholle
Kylmällä vedellä kostutettuihin vanulappuihin otetaan pieni määrä puhdistustuotetta. 
Vanulaput asetetaan silmänympärysiholle, ja niiden annetaan vaikuttaa iholla 5-10 
minuutin ajan.

Vaikuttavat aineet

Asetyyli tetrapeptidi -5
Vähentää turvotusta, vahvistaa verisuonia, tasoittaa ihon pinnan rakennetta.
Hyaluronihappo
Kosteuttaa tehokkaasti ihoa, tasoittaa ihon pinnan rakennetta, täyteläistää ihoa.
Provitamiini B5
Ehkäisee tulehduksia, tasoittaa ihon pinnan rakennetta, elvyttää ihoa.
Ultra Pure -vesi
Vahvistaa ihoa, tehostaa vaikuttavien aineiden vaikutuksia, tasapainottaa.

Suositushinta

OIL-FREE MAKE-UP REMOVER -puhdistustuote 150 ml, 33,00 euroa



HYBRID SECOND SKIN MASK EYE MASK COLLAGEN -kuitunaamio 
silmänympärysiholle

Tehokkaasti vaikuttavan ja välittömiä tuloksia antavan silmänympärysnaamion 
tehon perusta:

ULTRA PURE -vesi
ULTRA PURE -vesi toimii biomatriisin aktivaattorina. Se imeytyy nopeasti ihoon ja 

kuljettaa mukanaan naamion vaikuttavat aineet sekä mahdollistaa niiden 
parhaan mahdollisen vaikutuksen. Lisäksi ULTA PURE -vesi tukee ihon uusiutumista ja 
lisää ihon kimmoisuutta.

Biomatriisi
Naamion vaikuttavat aineet on yhdistetty kuitupohjan kanssa biomatriisiksi 
patentoidun Advanced CryoSafe -menetelmän avulla. Biomatriisia ei ole sen 
vuoksi kostutettu etukäteen vaikuttavia aineita sisältävällä nesteellä, kuten 
kuitunaamioille yleensä tehdään. Näin bioaktiivisten vaikuttavien aineiden teho ja 
vaikutus säilyvät muuttumattomina. Silmänympärysnaamiossa aktiivisena aineena 
toimii liukeneva kollageeni.

Käyttö
Naamio aktivoidaan käyttöön vasta iholla, jolloin iho pääsee hyötymään 
maksimaalisesti naamion sisältämistä vaikuttavista aineista. Naamion vaikutukset 
voi havaita välittömästi ja pitkäaikaisesti. Ihon pinnan rakenne tasoittuu 
välittömästi, ja iho on hyvin kosteutettu. Pitempiaikaisessa käytössä iho kiinteytyy ja 
rypyt ja juonteet madaltuvat.  

Liukeneva kollageeni
Kollageenisäikeet muodostavat yhdessä elastiinisäikeiden kanssa ihon 
tukiverkoston, joka vastaa ihon kiinteydestä ja joustavuudesta.
Biomatriisin säikeistä 92 % muodostuu liukenevasta kollageenista. Niiden rakenne 
on 97 % yhteneväinen ihon omien kollageenisäikeiden kanssa. Tämä tarkoittaa, 
että iho tunnistaa vaikuttavan aineen ”omakseen” ja pystyy siksi hyödyntämään 
sen vaikutukset parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä vaikutuksia ovat ihon pinnan 
rakenteen tasoittuminen, ihon kosteuspitoisuuden paraneminen, ryppyjen ja 
juonteiden madaltuminen ja ihon oman vaurioita korjaavan mekanismin 
tehostuminen.

Silmänympärysnaamion käyttö

Naamio levitetään puhtaalle, kuivalle silmänympärysiholle. Iho kostutetaan ensin 
pakkauksessa olevalla Ultra Pure -vedellä, joka toimii aktivaattorina. Naamiolaput 
asetetaan silmänympärysiholle, ja ne kostutetaan uudelleen aktivaattorilla. Tämän 
jälkeen naamiolappuja painetaan kevyesti ihoon. Naamiolaput saavat vaikuttaa 
iholla 10-20 minuuttia.

Naamiopakkaus sisältää naamiot seitsemää käyttökertaa varten, ja ne suositellaan 
käytettäväksi seitsemänä peräkkäisenä päivänä. Öljytön silmänympärysnaamio 
sopii kaikille ihotyypeille, ja sitä voidaan käyttää niin ylä- kuin alaluomellakin sekä 
nasolbiaalipoimussa.

Suositushinta

HYBRID SECOND SKIN MASK EYE MASK COLLAGEN -kuitunaamio 
silmänympärysiholle 7 x 2 kpl sekä ULTA PURE -aktivaattorivesi 30ml samassa 
pakkauksessa, 78,90 euroa



Saatavuus
ULTRA PURE SOLUTIONS –ihonhoitotuotteet ovat myynnissä syyskuusta alkaen Stockmann -tavarataloissa ja 
Stockmann.com-verkkokaupassa sekä Sokos-tavarataloissa, Sokos Emotion-myymälöissä ja Sokos.fi-
verkkokaupassa.

Tuotekuvat:
https://www.bernerbrandbank.fi/l/z9HNpxVv8zcQ

Lisätiedot
Berner Oy, kuluttajatuotteiden viestintä
Yhteydenotot, toimittajat: Paula Larjo | paula.larjo@berner.fi | + 358 40 5862 400
Yhteydenotot, vaikuttajat: Emilia Pikkuaho | emilia.pikkuaho@berner.fi | + 358 40 0226 675

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M2 BEAUTÉ – innovatiivista kauneudenhoitoa, joka korostaa luonnollista kauneuttasi

M2 BEAUTÉ on 2008 Kölnissä perustettu, selektiivistä kosmetiikkaa valmistava yritys, joka kehittää 
uudenlaisia, luonnollista kauneutta korostavia kosmetiikkatuotteita. Uusimman tieteellisen tutkimuksen 
tuloksena kehitetyt aktiiviset ainesosat tarjoavat ainutlaatuisen ja luonnollisen vaihtoehdon 
kauneusrutiinien tueksi, iästä riippumatta.

M2 BEAUTÉn valikoimiin kuuluu ripsien ja kulmien sekä kasvojen ja hiusten hoitotuotteita. Tuotteet ovat 
laadukkaita, tehokkaita ja turvallisia. Niissä ei ole parabeeneja, hormoneja eikä silikoneja. Tuotteita ei 
ole testattu eläimillä, ja ne on testattu dermatologisesti: valikoima on silmälääkärien testaama ja 
hyväksymä.

M2 BEAUTÉ -tuotteita on tällä hetkellä myynnissä yli 40 maassa. 

Lue lisää: https://www.m2beaute.com/en/
Seuraa meitä Instagramissa: @m2beaute #m2beaute #m2beautefinland

https://www.bernerbrandbank.fi/l/z9HNpxVv8zcQ
https://www.m2beaute.com/en/

