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GLYKOMIIKKA - tärkeä tieteenala nykyaikaisessa kosmetiikassa
Glykomiikassa tutkitaan sokereita ja niiden roolia ihon ikääntymiseen. Sokereilla on taipumus sitoutua ihon proteiineihin kemiallises-
sa reaktiossa, jota kutsutaan GLYKAATIOKSI. Se aiheuttaa ihon elastisuuden menetystä sekä vähentää kollageenin ja elastiinin uu-
distumista. Ilmiö aiheuttaa ihoon ikääntymisen merkkejä, joiden ilmestymistä voidaan ehkäistä ja hidastaa oikeanlaisella ihonhoidol-
la sekä elintavoilla.

Kauneudenhoidon tärkein elementti - ihon kosteuspitoisuus
Ensimmäinen asia, jonka iho menettää ajan myötä, erityisesti kaupunkiympäristössä, on ihon kosteus. Kosteus antaa iholle raikkau-
den, täyteläisyyden, kauneuden ja tasapainon iästä riippumatta. Ei ole liioiteltua kutsua ihon ikääntymistä estävää kosteuttamista 
”kauneudenhoidon kunigattareksi”. Tulevaisuudessa ihonhoitotuotteissa panostetaan älykkääseen ja yksilölliseen ihon kosteuttami-
seen. 

HYDRA PERFECTION tuotteiden koostumus pystyy sopeutumaan mihin tahansa vuodenaikaan ja ilmastoon ehkäisten ja hidastaen 
ihon ikääntymistä. Tuotteet sopivat niin nuoremmalle kuin aikuiselle iholle sekä naisille että miehille.

� Kosteuttaa ja ravitsee samanaikaisesti

� Sopii vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin (lämpimään, kylmään,

kuivaan, kosteaan)

� Funktionaaliset aktiiviaineet

� Trendin mukaiset tuotteet, joiden tehokkuus on osoitettu klii-

nisin testein. Dermatologisesti testattu.

HYDRAHYDRA
PERFECTIONPERFECTION

ENSIMMÄINEN
TÄYDELLISEN* ÄLYKÄS  JA

ILMASTORIIPPUMATON** 
IHON KOSTEUTTAMINEN JA

RAVITSEMINEN.

Kaksi uutta älykästä aktiiviainetta, joita
käytetään uutuustuotteissa: Active Moisturising

Cream kosteusvoide ja
Active Moisturising Eye Contour Cream

silmänympärysvoiteessa.
Tähtituotteet sisältävät Glyco Argininea, 

joka suojaa ja korjaa ihoproteiineja glykaatiosta.
Iho on kosteutettu kaikkina vuodenaikoina eri
ilmastoissa, näin ehkäistään tehokkaasti ennen

aikaiset ikääntymisen merkit.
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� Hydra Complex -yhdiste stimuloi luonnollisen suojan

muodostumista, kosteuttaa pitkäkestoisesti, auttaa ihoa

suojautumaan ympäristöntekijöiden rasituksilta

� Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa

� Silkkiheinäuute kosteuttaa välittömästi ja pitkäkestoi-

sesti.

� Glyco Arginine on aminohappojohdannainen, joka suojaa

proteiineja glykaatiolta, ylläpitää biomekaanisia toiminteita

sekä korjaa glykaatioituneita proteiineja

� NMF* luonnollinen kosteustekijä lisää ihon kosteuspi-

toisuutta (*Natural Moisturising Factors)

� Peptidiyhdiste pitää ihon joustavana ja ehkäisee turvo-

tusta herkällä silmänympärysiholla

� Kofeiiniuute häivyttää turvotusta

� Karitevoi, kasviöljyt ja urea ravitsevat, pehmittävät ja

kosteuttavat ihoa



Jälleenmyynti
Purkki 50 ml  PF010696  .......................101 €

Dibi Milano: Hydra Perfection tuotteet

EXTREME MOISTURISING CREAM
Syväkosteuttava kasvovoide 

Miellyttävä kasvovoide palauttaa iholle  
elinvoimaa, raikkautta ja kosteutta. 
Voidetta käytetään kasvoille, kaulal-le 
ja dekolteelle aamuin illoin. Sisältää 
mm. Hydra Complex kosteus-ja ravin-
toyhdistettä, kosteuttavaa ja suojaavaa
hyaluronihappoa, ravitsevaa karitevoi-
ta sekä korjaavaa ja rauhoittavaa aloe
uutetta.

5 Pehmeän silkkimäinen koostu-

mus - sopii erityisesti kuivalle ja 
kosteusköyhälle iholle 24 h kas-
vovoiteeksi

 5 Tuote toimii eri ilmasto-olosuh-
teissa: talvella ja kesällä, kuivas-
sa ja kosteas sa ilmastossa

ACTIVE MOISTURISING CREAM
Aktiivinen kosteusvoide kasvoille

Purkki 50 ml  PF021713  SH 87 €

Pehmeä ja kevyen tuntuinen voide 
imeytyy ihoon nopeasti. Väriaineeton. 
Kosteuttaa ja ravitsee ihoa pitkäkestoi-
sesti sekä ehkäisee ja häivyttää ikään-
tymisen merkkejä. Käytetään aamuin 
illoin puhtaalle iholle. Sisältää mm. 
Hydra Complex kosteus-ja ravintoyh-
distettä, glykaatiota ehkäisevää Glyco 
Arginine aminohappojohdannaista, 
NMF-kosteustekijää, ravitsevaa man-
teliöljyä ja karitevoita.

 5 Kevyen koostumuksensa ansiosta 
sopii kaikille ihotyypeille, jopa se-
kaiholle 24 h voiteeksi

5 Tuote toimii eri ilmasto-olosuh-
teissa: talvella ja kesällä, kuivas-
sa ja kosteas sa ilmastossa

Pumppupullo 30 ml  PF010699 ................SH      83 €

EXTREME MOISTURISING CONCENT-
RATE WITH HYALURONIC ACID
Syväkosteuttava tehoseerumi 
hyaluronihapolla

Seerumin miellyttävä koostumus sisäl-
tää useita ihoa kosteuttavia aktiiviai-
neita. Runsas pitoisuus ristikkäissidot-
tua hyaluronihappoa syväkosteuttaa 
ja suojaa, Hydra Complex yhdiste kos-
teuttaa ja ravitsee sekä urea kosteut-
taa ihoa. Ihon kosteuspitoisuus kohoaa 
merkittävästi, iho vahvistuu, kiinteytyy 
ja siitä tulee ravitun näköinen. Seeru-
mia levitetään puhtaalle iholle aamuin 
ja/tai illoin ennen kasvovoidetta.

Myyntivinkit
5 Kevyt koostumus, joka imeytyy 

täydellisesti ihoon. Loistava kos-
teuslisä kuivalle iholle

5 Sopii kaikenikäisille ja kaikille 
ihotyypeille - niin miehille kuin 
naisille

5 Tuote toimii eri ilmasto-olosuh-
teissa: talvella ja kesällä, kuivas-
sa ja kosteas sa ilmastossa

ACTIVE MOISTURISING EYE 
CONTOUR  CREAM
Aktiivinen kosteusvoide 
silmänympärysiholle 

Tuubi 20 ml  PF021712  .............SH 67 €

Silmänympärysihon pehmeästi sulau-
tuva hajusteeton ja väriaineeton voide 
kosteuttaa, ravitsee ja vahvistaa herk-
kää silmänympärysihoa sekä vähen-
tää ihon ikääntymisen merkkejä. Sisäl-
tää mm. Hydra Complex kosteus- ja 
ravintoyhdisteen, antioksidanttista C-
vitamiinia , glykaatiota ehkäisevää Gly-
co Arginine aminohappojohdannais-
ta, turvotusta vähentävää ja juonteita 
silottavaa peptidi nro 7:ää ja kofeiinia 
sekä ravitsevaa jojobaöljyä ja karite-
voita.

 All in One: kosteuttaminen, juon-
teiden silottaminen ja turvotuk-
sen vähentäminen - käytetään 
aamuin illoin

 Pehmeä koostumus, imeytyy 
nopeasti  raviten ihoa

 Käytännöllinen pakkaus: tarkka 
oftalmologinen applikaattori

 Tuote toimii eri ilmasto-olosuh-
teissa talvella ja kesällä, kuivassa 
ja kosteas sa ilmastossa



KOSTEUTTAVAT KASVOHOIDOT
KOSMETOLOGILLA

SYVÄKOSTEUTTAVA JA RAVITSEVA BIOAKTIVOIVA 
HOITO KASVOILLE, KAULALLE JA DEKOLTEELLE

Hyaluronihapon ja kollageenin 
yhteis-vaikutus aktivaattorin 
kanssa elävöit-tää, 
syväkosteuttaa ja tekee ihosta 
todella nuorekkaan.

Stimuloi ihon luontaista 
kosteudensito-miskykyä, sitoo 
ihoon kosteutta ja ravitsee ihoa.

on 

KOSTEUS-JA RAVINTOHOITO
KASVOILLE, KAULALLE JA DEKOLTEELLE




