
NYHETER FRÅN BABOR

DOCTOR BABOR INSTANT LIFT EFFECT CREAM

Lyft med direkt effekt för hud med synliga tecken på hudåldrande. 

Ger ansiktet ett lyft och jämnar ut linjer och rynkor med direkt effekt, samtidigt som stamcellsextrakt skapar en perfekt V-shape av
käklinjen. Innehåller LFT Smooth Complex som arbetar på 3 nivåer med direkt och långtidsverkande effekt. Oligosackarider och
galactomannan ger en utjämnande effekt som suddar ut linjer och rynkor med direkt effekt.  Stålörtsextrakt och maltodextrin jobbar på sikt
att minska rynkornas djup. Stamcellsextrakt från edelweiss – stärker ansiktets kontur med långtidsverkande effekt.

Direkt utjämnande effekt. Suddar ut linjer & rynkor. Motverkar uttryckslinjer. Stärker ansiktets kontur.

Användning: Applicera på ansikte, hals och dekolletage, morgon och/eller kväll, efter rengöring.

50 ml rek utpris: 1355 kr Lanseras januari 2020

DUORENGÖRING I MARMORERADE ASKAR 

Kollektion av den legendariska rengöringsduon HY-ÖL® och Phytoactive i lyxiga marmorerade askar där färgen på phytoactivet speglar
marmoreringen. Snygga askar med avtagbart omslag – så de kan återanvändas!

HY-ÖL® står för hydrofil olja och är en vattenälskande rengöringsolja. När vatten kommer i kontakt med de vattenlösliga oljorna skapas en
emulsion som sedan lätt kan sköljas av. HY-ÖL® appliceras på torr hud och följs upp av passande Phytoactive. Det finns fyra olika,
baserade på olika örtextrakt som passar de fyra klassiska hudtyperna som tillsammans med HYÖL® ger en effektiv men mild
djuprengöring som löser upp allt som är fettlösligt och vattenlösligt och samtidigt respekterar hudens fettsyramantel, hudens naturliga
skyddsbarriär. Alla Phytoactive innehåller också ett specialextraherat äppelvatten som ökar hudens förmåga att ta till sig efterföljande



skyddsbarriär. Alla Phytoactive innehåller också ett specialextraherat äppelvatten som ökar hudens förmåga att ta till sig efterföljande
produkter optimalt.

Användning: Applicera 2 pump Hy-Öl på torr hud och massera in på ansikte, hals och dekolletage. Följ upp med 1 pump phytoactive och
massera in, tillsätt sedan lite ljummet/svalt vatten så att det bildas en emulsion. Avslutningsvis, skölj av med rikligt med vatten.

200 ml + 100 ml rek utpris: 410 kr Lanseras: 7 januari 2020        

LYXIGASTE AMPULLEN I GULDPLÄTERING

Hudvård med guldkant!  Unik guldkollektion med metalliserade ampuller. 

2x Hydra - En super boost av fukt för alla hudtyper och hudtillstånd, skapar grunden till en välmående hud. Hyaluronsyra tillför fukt och
binder fukten i huden med en långvarig effekt. Torrhetslinjer suddas ut och som ett skyddande täcke omsluts huden från att förlora fukt.
Just med denna återfuktande ampull kan du ge huden en BABOR boost och applicera fler stycken vid samma tillfälle för att mätta huden
med fukt.

3x Beauty Rescue - Inriktad på att stärka tre vitala funktioner i huden: den hydrolipidiska barriären, hudens eget immunförsvar och hudens
fuktbevarade egenskap. Stimulerar cellförnyelse och ger huden vitalitet och lyster. Förbättrar hudens förmåga att binda fukt, skapar en
fuktreservoar. Stärker barriärfunktionen genom att stimulera hudens egna ceramider. Perfekt anti-age startkur: aktiva ingredienser som
appliceras efteråt har en ännu bättre effekt. Passar hud i behov av regeneration och trött, gråglåmig hud.        

•2x 3D Firming - En ampull som arbetar utslätande, förbättrar elasticiteten och stärker ansiktets konturer. Rekommenderas mogen hud
som önskar jämna ut fina linjer och rynkor, få fastare hud och reducera “dubbelhaka". Ett lyft med fastare konturer, stärkt käklinje och
spänstigare hud. Innehåller extrakt från gul vallmo som stärker och formar ansiktets konturer, extrakt av fläderblommor och tropisk mandel
för ökad spänst och fasthet och återfuktande hyaluronsyra.  

Användning: Appliceras efter rengöring med BABOR CLEANSING-produkter. Använd bipackad plasthätta eller en servett för att täcka och
bryta flaskhalsen. Placera plasthättan med skåran nedåt, håll i ampullens övre del, öppna den genom att knäcka flaskhalsen längs den
nedre färgmarkerade ringen. Häll koncentratet i handflatan och applicera på ansikte, hals och dekolletage. Följ upp med passande kräm.
Obs: Ampullerna är endast avsedda för utvärtes bruk. Notera: öppna ampullen enligt anvisningen ovan eller följ bildanvisningen på insidan
av askens lock. Om ampullen inte öppnas korrekt så kan glassplitter komma in i produkten, då ska produkten inte användas utan slängas.
Produkt med glassplitter kan orsaka allvarlig skada.

DOCTOR BABOR BRIGHTENING INTENSE

Behandlande hudvård för hud med ojämn och oregelbunden pigmentering. Framtagen med asiatisk hud i fokus. Där hudåldrandet visar sig
främst med hyperpigmenteringar, inte linjer och rynkor. Förebygger hudåldrande, uppljusande

Brightening-produkterna agerar på både melanin och lipofuscin. Melaninet ökar med solexponering och lipofuscin är med ålder och
oxidation.

Skyddar mot hyperpigmenteringar orsakade av sol och oxidation

NYCKELINGREDIENSER

EXP Bright komplex med aminosyror tillsammans med en extraktblandning av stickmyrten, gotu kola, ringblomma, jästprotein och escin.
Tillsammans hämmar de överförandet av melanin till keratinocyterna och så skyddar de mot postinflammatorisk pigmentering.

C-vitaminderivat uppljusande och utjämnande av hudtonen.

Krasseextrakt jobbar uppljusande genom att reducera melaninsyntesen och hämma bildandet av lipofuscin.

Sojaisoflavoner hämmar nedbrytning av kollagenfibrer.

Jämnare ljusare hudton med lyster
Förebygger hudåldrande
Motverkar inflammation
Skyddar mot uppkomst av nya pigmenteringar
Fri från tillsatt doft

BEHANDLINGSKUR:

Skin Tone Corrector Ampoule Concentrates treatment

Förnya – Aktivera - Korrigera

4-veckors kur med ampuller för korrigering av ojämn hudton med pigmenteringar. En intensiv uppljusande hudvårdsrutin med 3 ampuller,
som arbetar och bygger på varandra, för att reducera pigmenteringar på alla nivåer.

1:a veckan: Använd de FÖRNYANDE AMPULLERNA. Innehåller 3,8% glykolsyra med pH4 som effektivt tar bort döda hudceller och
gråglåmighet, samtidigt som huden återfuktas intensivt. 

2:a veckan: Använd de AKTIVERANDE AMPULLERNA. Huden aktiveras och får ny vitalitet med ATP-stimulerande kikärta och
krasseextrakt rikt på sulforafan. För mer cellenergi och stöd för hudens egna detox system.



krasseextrakt rikt på sulforafan. För mer cellenergi och stöd för hudens egna detox system.

3:e + 4:e veckan: Använd de KORRIGERANDE AMPULLERNA. Med EXO bright-komplex, en kombination av ett sulforafanrikt
krasseextrakt, sojaböna och C-vitaminderivat, som tillsammans motverkar pigmenteringar effektivt och bidrar till en att ge huden en ljusare
och jämnare hudton med mer lyster. 

56 ml, rek utpris: 1045 kr

INTENSIVBEHANDLING:

Bright Effect mask

Intensivbehandling med Bright Effect masken som perfekt omsluter ansiktet och är gjord av 100% bomull berikad med aktiva ingredienser
som arbetar uppljusande och lystergivande. Bomullsmasken omsluter ansiktet som en andra hud, vilket gör att de aktiva ingredienserna
tas upp optimalt och samtidigt ökar nivån av fukt i huden. Effekt inom 15 minuter!

Användning: 1–2 ggr/veckan, efter rengöring, applicera masken på ansiktet och stryk den på plats inifrån mot ansiktets sidor. Låt verka i
15–20 minuter, lyft av masken och massera in eventuellt överskott. Följ upp med passande hudvård.

5 st, rek utpris: 690 kr

DAGLIG BEHANDLING:

Daily Bright Serum:

Lätt och snabbabsorberande Daily Bright Serum ger en gradvis jämnare hudton för varje dag du använder den. Gråglåmighet och
pigmenteringar blir ljusare och huden får mer lyster samtidigt stärks hudens egen motståndskraft. Som avslutande finish innehåller den
Bright effekt pigment som ger huden lyster med direkt effekt. Användning: Applicera morgon och/eller kväll på rengjord hud. För bäst
resultat följ upp med Daily Bright Cream SPF 20.

50 ml, rek utpris:  1115 kr

Daily Bright Cream SPF 20

Aktiv dagkräm med solskydd som motverkar pigmenteringar. Bright Daily Cream SPF 20 ger en gradvis jämnare hudton för varje dag du
använder den. Gråglåmighet och pigmenteringar blir ljusare och huden får mer lyster samtidigt som den återfuktas och skyddas mot UV-
ljus och miljöpåverkan. Som avslutande finish innehåller den Bright effekt pigment som ger huden lyster med direkt effekt. Användning:
Applicera på morgonen efter rengöring på ansikte, hals och dekolletage. För bäst resultat appliceras krämen efter Daily Bright Serum.

50 ml, rek utpris:  975 kr

Brightening Try Me Set

Brightening start kit innehåller en trio av uppljusande produkter som effektivt motverkar pigmenteringar: Bright Effect Mask, Daily Bright
Cream SPF 20 och Daily Bright Serum. Passar för alla hudtyper.

3 produkter, rek utpris:  495 kr

ANSIKTSBEHANDLING

Bright Glow är en 50 minuters intensivbehandling för alla hudtyper med hyperpigmenteringar. Direkt effekten är maximal lyster och en
jämnare hudton. Tillsammans med Brightening Intense-produkterna för hemmavård under 8 veckor uppnås en jämnare och ljusare
hudton.

Rek utpris: 1295 kr

Lanseras: 1 februari 2020         

För ytterligare information, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com 
 

Högupplösta bilder finns på:www.ekprbildbank.com

                                                                        




