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SENSAI SILKY PURIFYING
CLEANSING BALM
FOAMING FACIAL WASH
Kaksi uutta tuotetta Sensain Silky Purifying ‐puhdistustuotelinjaan
Kaksoispuhdistus on ensimmäinen vaihe Sensai Saho
‐ihonhoitorituaalia, joka on saanut inspiraationsa japanilaisnaisten
perinteisestä ihonhoitotavasta. Iho puhdistetaan perusteellisesti
sekä rasva‐ että vesiliukoisista epäpuhtauksista, kuten talista,
meikistä ja kuolleista ihosoluista. Kaksoispuhdistuksen
ensimmäinen vaihe puhdistaa iholta meikin ja iholle kertyneet
epäpuhtaudet. Toinen vaihe irrottaa liiallista kuollutta solukkoa
ihon pinnasta ja ylimääräistä ihotalia huokosista. Ihon huolellinen
puhdistaminen parantaa näkyvästi ihon kuntoa ja hidastaa ihon
ennenaikaista vanhenemista. Lisäksi kaksoispuhdistus parantaa
sen jälkeen käytettävien hoitotuotteiden imeytymistä ihoon.

Sensai‐kaksoispuhdistuksen ensimmäisen vaiheen tuotteet poistavat iholta tehokkaasti meikin sekä
ylimääräisen ihotalin. Toisen vaiheen puhdistustuotteet poistavat iholta loput epäpuhtaudet sekä
ylimääräistä kuollutta solukkoa. Lisäksi ne parantavat ihon pinnan rakennetta ja kirkastavat ihon
väriä.
SENSAI SILKY PURIFYING ‐tuotelinjaan kuuluu useita erityyppisiä, ihoa hoitavia puhdistustuotteita.
Hellävaraisten ainesosiensa, ylellisen koostumuksensa ja hienostuneen tuoksunsa ansiosta tuotteet
sekä puhdistavat ihon perusteellisesti että rentouttavat aisteja. Vaiheen 1 tuotteisiin kuuluu useita
erityyppisiä puhdistusaineita ja vaiheen 2 tuotteisiin eri ihotyypeille tarkoitettuja mietoja
saippuamaisia puhdistustuotteita.
Uudet tuotteet
Ensimmäinen uusista tuotteista on luonnollisia, ihoa hoitavia öljyjä sisältävä CLEANSING BALM.
Koostumuksensa ansiosta se levittyy helposti ja muuttuu iholla öljymäiseksi. Tuote poistaa iholta
meikin ja kosteuttaa ihoa. CLEANSINB BALM on ensimmäisen vaiheen puhdistustuote.
Toinen uusista tuotteista on FOAMING FACIAL WASH, joka sisältää itämaista Kanzo‐yrttiuutetta.
Tuotteen hienojakoinen vaahtomainen koostumus poistaa epäpuhtaudet hellävaraisesti ja irrottaa
liiallista kuollutta solukkoa ihon pinnasta. FOAMING FACIAL WASH on toisen vaiheen puhdistustuote.

CLEANSING BALM
Balsamimainen puhdistusaine poistaa iholta perusteellisesti rasvaliukoiset
epäpuhtaudet ja meikin. Samalla tuote sitoo kosteutta ihoon, saaden ihon
tuntumaan pehmeältä ja sileältä.
 Sisältää appelsiinia ja manteliöljyä
 Muovituubi 125 ml, suositushinta 51,30 euroa
FOAMING FACIAL WASH
Aerosolipulloon pakattu puhdistusaine muodostaa täyteläisen, hienojakoisen vaahdon, joka
poistaa iholta epäpuhtaudet ja liiallista kuollutta ihosolukkoa. Tuote sitoo ihoon kosteutta,
minkä ansiosta iho näyttää puhdistuksen jälkeen heleältä ja raikkaalta.
 Sisältää quiollai‐uutetta, kanzo‐uutetta ja aquafit‐entsyymiä
 Aerosolipakkaus 150 ml, suositushinta 51,30 euroa
Puhdistustuotteiden sisältämät muut ainesosat
Koishimaru‐silkin uute: Uutetta saadaan pienenpienistä, kallisarvoisista Koishimaru‐silkkiäistoukan
koteloista, joista tehdään Japanin hienoimmat silkkikankaat. Uutteen kosteuttavat ominaisuudet
ovat erinomaiset, ja se antaa Sensai‐tuotteille niiden ylellisen koostumuksen.
Ginseng‐uute: Ginseng‐uute on luonnollisesti kosteuttava ainesosa ja kasvikollageenin lähde, jonka
ansiosta ihonhoitotuotteet sekä kosteuttavat että puhdistavat ja jättävät ihon pehmeän ja raikkaan
tuntuiseksi.
Sensain uudet puhdistustuotteet ovat myynnissä välittömästi.
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä:
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7647‐ddmmfmfeii&l=FI
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