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Kaksi Kaksi Kaksi Kaksi elokuun lopussa myyntiin tulevaa uutuustuotettaelokuun lopussa myyntiin tulevaa uutuustuotettaelokuun lopussa myyntiin tulevaa uutuustuotettaelokuun lopussa myyntiin tulevaa uutuustuotetta    SENSAINSENSAINSENSAINSENSAIN    ULTIMATEULTIMATEULTIMATEULTIMATE----ihoinhoitolinjaanihoinhoitolinjaanihoinhoitolinjaanihoinhoitolinjaan    
ULTIMATE THE CONCENTRATE ULTIMATE THE CONCENTRATE ULTIMATE THE CONCENTRATE ULTIMATE THE CONCENTRATE ----HOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTE    
ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ----SILMÄNYMPÄRYSVOIDESILMÄNYMPÄRYSVOIDESILMÄNYMPÄRYSVOIDESILMÄNYMPÄRYSVOIDE    
 
ULITMATE THE CONCENTRATE ULITMATE THE CONCENTRATE ULITMATE THE CONCENTRATE ULITMATE THE CONCENTRATE ----HOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTEHOITOTIIVISTE    
Pumppupullo 30 ml, suositushinta 695,70 euroaPumppupullo 30 ml, suositushinta 695,70 euroaPumppupullo 30 ml, suositushinta 695,70 euroaPumppupullo 30 ml, suositushinta 695,70 euroa    
Hoitotiiviste sisältää runsaasti ihoa tehokkaasti hoitavia aineosia, 
kuten L-karnitiinia ja Sakura Eternal Complex -yhdistettä.  
L-karnitiini aktivoi ihosolujen uusiutumista ja Sakura Eternal 
Complex -yhdiste tukee tehokkaasti UV-säteilyn ja vapaiden 
radikaalien aiheuttamien geenivaurioiden korjaantumista ja 
ehkäisee siten ikääntymisen merkkien näkymistä ihossa. Lisäksi 
hoitotiiviste tuo iholle sen toiminnoille tärkeää energiaa, jolloin iho 
kiinteytyy ja saa takaisin nuorekkaan hehkunsa. 
Sakura Eternal Complex -yhdiste on kaikkien ULTIMATE-
ihonhoitolinjan -tuotteiden sisältämä vaikuttava aine. Yhdiste 
saadaan kirsikkapuun (sakura) kukinnoista ja sitä on ULTIMATE 
THE CONCENTRATE -hoitotiivisteessä enemmän kuin muissa 
ULTIMATE-linjan tuotteissa. Tästä johtuen ULTIMATE THE 
CONCENTRATE -hoitotiivisteen vaikutukset ihon kunnossa ovat 
nopeasti ja selvästi havaittavissa. 
Uutena vaikuttavana aineena tuote sisältää L-karnitiinia, joka aktivoi ihosolujen uusiutumista. 
Hyväkuntoisessa ihossa epidermiksen solut uusiutuvat säännöllisesti. Tämä toiminto vaatii 
kuitenkin paljon energiaa, jota iän myötä tuotamme ihon tarpeisiin aiempaa vähemmän.   
L-karnitiini tuo ihosoluille lisää niiden tarvitsemaa energiaa, jolloin solut uusiutuvat aiempaa 
tehokkaammin ja ihosta tulee kiinteän ja nuorekkaan näköinen. Tutkimustulokset vahvistavat, että 
L-karnitiini voi parantaa ihosolujen energia-aineenvaihduntaa 4,8-kertaisesti. 
Hoitotiiviste saa ihon näyttämään aiempaa elinvoimaisemmalta ja hehkuvammalta sekä 
tuntumaan silkinpehmeältä. 
 
ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ULTIMATE THE EYE CREAM ----SILMÄNYMPÄRSILMÄNYMPÄRSILMÄNYMPÄRSILMÄNYMPÄRYSYSYSYSVOIDEVOIDEVOIDEVOIDE    
Purkki 15 ml, suositushinta 363,00 euroaPurkki 15 ml, suositushinta 363,00 euroaPurkki 15 ml, suositushinta 363,00 euroaPurkki 15 ml, suositushinta 363,00 euroa    
Silmänympärysihon kunnolla on suuri merkitys sille miten nuorekkaalta 
kasvomme näyttävät. Koska silmänympärysiho on ohuempaa kuin iho 
muualla kasvoissa, näkyvät ikääntymisen merkit siinä helposti. ULTIMATE 
THE EYE CREAM -silmänympärysvoide sisältää runsaasti silmänympärysihon 
toiminnalle tärkeitä ravintoaineita. Kuten kaikki ULTIMATE-hoitolinjan 
tuotteet, myös silmänympärysvoide sisältää Sakura Eternal Complex  
-yhdistettä, joka tukee ihon omaa kykyä korjata sekä UV-säteiden että 
vapaiden happiradikaalien aiheuttamia geenivaurioita ihossa. ULTIMATE 
THE EYE CREAM -silmänympärysvoide sisältää tämän lisäksi myös kahta muuta 
silmänympärysihon kunnolle tärkeää vaikuttavaa ainetta: yuzu-hedelmän uutetta sekä bukuryo-
nimisestä sienestä saatua uutetta. Nämä uutteet vaikuttavat kahteen tyypilliseen 
silmänympärysalueen ongelmaan, turvotukseen ja tummiin silmänalusiin. Ne saavat 
silmänympärysihon näyttämään virkeältä ja elinvoimaiselta. 
  



Tuotteiden sisältämät tärkeimmTuotteiden sisältämät tärkeimmTuotteiden sisältämät tärkeimmTuotteiden sisältämät tärkeimmät vaikuttavat aineet:ät vaikuttavat aineet:ät vaikuttavat aineet:ät vaikuttavat aineet:    
 
YuzuYuzuYuzuYuzu----uuteuuteuuteuute: Japanilaisesta yuzu-sitrushedelmästä saatava uute edistää 
tehokkaasti verenkiertoa, ja sitä on käytetty jo vuosisatojen ajan terveyden- ja 
kauneudenhoitoon. Se aktivoi silmänympärysihon mikroverenkiertoa ja 
vähentää näin silmänalusten tummuutta. Silmänympärysihon väri kirkastuu ja 
iho näyttää aiempaa levänneemmältä. 
 
 
BukuryoBukuryoBukuryoBukuryo: Bukuryo on Japanissa ja Kiinassa kasvava kääpä (Pachyma Hoelen), 
joka elää mäntyjen juurissa. Sitä on käytetty kiinalaisessa lääketieteessä sen 
erinomaisten vettä poistavien ominaisuuksien takia. Se aktivoi nestekiertoa ja 
vähentää siten turvotusta herkällä silmänympärysalueella.  
 
 
KKKKoishimaruoishimaruoishimaruoishimaru----silkkisilkkisilkkisilkki    EXEXEXEX    
Hyaluronihappo: Ihon elinvoimaisuuden lähde 
Hyaluronihappo on ihon hyvinvoinnin kannalta erittäin keskeisessä roolissa. 
Sen lisäksi, että se sitoo tehokkaasti kosteutta ihoon, se luo ihosoluille suotuisat 
elinolosuhteet välittämällä niille kosteutta ja ravintoaineita. 
Ihon dermiksestä 75 % muodostuu hyaluronihaposta. Sitä on 
kollageenisäikeiden välissä, minne se muodostaa kosteutta itseensä sitomalla 

geelimäisen soluväliaineen. Tämä geelimäinen soluväliaine antaa dermikselle paksuutta ja 
parantaa ihon kimmoisuutta. Epidermiksessä sijaitseva hyaluronihappo ylläpitää solujen välissä 
olevaa tilaa, minkä ansiosta vesiliukoiset ravintoaineet siirtyvät nopeasti verestä soluihin. Iän 
myötä ihon hyaluronihappotaso kuitenkin alenee, jolloin ihon kyky sitoa kosteutta heikkenee ja 
ihon kimmoisuus vähenee. Myös ravintoaineiden imeytyminen ihosoluihin hidastuu. Tämä näkyy 
ihossa kuivumisena ja ryppyjen muodostumisena. 
 
Koishimaru-silkki EX aktivoi hyaluronihapon muodostumista sekä dermiksen että epidermiksen 
soluissa, varmistaen näin ihon luontaisen kosteudensitomiskyvyn säilymisen iän myötä. Tutkimukset 
osoittavat, että Koishimaru-silkki EX lisää hyaluronihapon muodostumista dermiksessä noin 90 % 
ja epidermiksessä jopa 180 %. 
Kun kaikki ihosolut ovat jälleen täynnä kosteutta ja luontaista elinvoimaa, iho tuntuu välittömästi 
virkistyneeltä ja aiempaa kimmoisammalta ja pystyy hyödyntämään aiempaa paremmin 
hoitotuotteiden sisältämät vaikuttavat aineet. 

 
CPX VitalCPX VitalCPX VitalCPX Vital -uute 
SENSAI-tuotteiden sisältämä, ikääntymisen merkkejä häivyttävä aineosa, joka 
kosteuttaa ja kiinteyttää tehokkaasti ihoa, vähentää pieniä juonteita, ehkäisee 
ryppyjen muodostumista ja tasoittaa ihon väriä. 
 
SakuraSakuraSakuraSakura    Eternal Complex Eternal Complex Eternal Complex Eternal Complex ----yhdisteyhdisteyhdisteyhdiste    
Yksi ULTIMATE-ihonhoitosarjan tärkeimmistä vaikuttavaista aineista on 
kirsikkapuusta saatu Sakura Eternal Complex -yhdiste, joka tukee tehokkaasti 
ihon geenivaurioita korjaavaa vaikutusta. Geenimme altistuvat päivittäin UV-
säteilyn ja vapaiden happiradikaalien aiheuttamille vaurioille. Ainutlaatuisen 
uudistumiskykynsä ansiosta geenit pystyvät korjaamaan niille koituneita 
vaurioita. Iän myötä tämä kyky kuitenkin heikkenee, jolloin ikääntymisen merkit 

ihoon alkavat muodostua. Testit ovat osoittaneet, että yhdiste pystyy kaksinkertaistamaan UV-
vaurioiden korjaustehon ja parantamaan ROS-vaurioiden korjaustehon 1,5-kertaiseksi. Sakura 
Eternal Complex -yhdiste myös tukee energiantuotantoa ja takaa näin soluille ihanteelliset 
olosuhteet geenivaurioiden korjaamiseen. 
 



Muut Muut Muut Muut ULTIMATEULTIMATEULTIMATEULTIMATE----hoitolinjahoitolinjahoitolinjahoitolinjaaaaan n n n kuuluvat kuuluvat kuuluvat kuuluvat tuotteettuotteettuotteettuotteet    

 
THE LOTIONTHE LOTIONTHE LOTIONTHE LOTION    
Täyteläisen tuntuinen hoitoneste, jonka koostumus hoitaa tehokkaasti ihoa ja 
antaa sille kauniin hehkun. 

• Hoitoneste sisältää Sakura Eternal Complex -yhdistettä, joka tukee ihon 
geenivaurioita korjaavaa vaikutusta ja tuo iholle lisää sen biologisille 
toiminnoille tarpeellista energiaa.  

• Sisältää Koishimaru-silkki EX -uutetta ja CPX-uutetta. 
• Tuotteen raikas kukkaistuoksu muistuttaa kirsikankukkien tuoksua. 
• The Lotion -hoitoneste 125 ml, suositushinta 372,00 euroa.  

 
THE EMULSIONTHE EMULSIONTHE EMULSIONTHE EMULSION    
Silkkimäisen tuntuinen emulsio, joka levittyy kasvoille helposti. Se suojaa ja hoitaa ihoa 
ja palauttaa sille sen luontaisen kauneuden. 

• Emulsio sisältää Sakura Eternal Complex -yhdistettä, joka tukee ihon 
geenivaurioita korjaavaa vaikutusta ja tuo iholle lisää sen biologisille toiminnoille 
tärkeää energiaa.  

• Sisältää Koishimaru-silkki EX -uutetta ja CPX-uutetta. 
• Tuotteen raikas kukkaistuoksu muistuttaa kirsikankukkien tuoksua. 
• The Emulsion -emulsio 100 ml, suositushinta 479,00 euroa.  

 
THE CREAMTHE CREAMTHE CREAMTHE CREAM    
Täyteläisen tuntuinen, ylellinen voide, joka on täynnä kirsikkapuun ikuista energiaa. 
Voide hoitaa ihoa tehokkaasti ja palauttaa sille sen nuorekkaan ulkonäön ja raikkaan hehkun. 

• Voide sisältää Sakura Eternal Complex -yhdistettä, joka tukee ihon 
geenivaurioita korjaavaa vaikutusta ja tuo iholle lisää sen biologisille 
toiminnoille tärkeää energiaa.  

• Sisältää Koishimaru-silkki EX -uutetta ja CPX-uutetta. 
• Sisältää riisiöljyuutetta, joka toimii erittäin tehokkaana antioksidanttina. 
• Tuotteen raikas kukkaistuoksu muistuttaa kirsikankukkien tuoksua. 
• THE CREAM -voide 40 ml, suositushinta 744,00 euroa. 

 
 
Uutuustuotteiden kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7889-eeegikflba&l=FI 
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