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Tehokasta	ja	Turvallista	

MADE	IN	GERMANY	

• ilman	synteettisiä	hajusteita

• ilman	haitallisia	säilöntäaineita

• ilman	eläinperäisiä	ainesosia

• ilman	synteettisiä	väriaineita

• ilman	Parafiineja	 (Mineraaliöljyjä)
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Keskikokoisena perheyrityksenä me emme ole velvollisia mihinkään 
osakkeenomistajiin, vaan ainoastaan ihon terveyteen. Siksi retipalm 
derma cosmetic käyttää vain ainesosia, jotka ovat tieteellisesti tai 
lääketieteellisesti todistetusti vaikuttaneet ihoon imeytymiseen 
solutasolla eikä vain ihon pinnassa. Muotitoimijoilla ei ole tähän 
mahdollisuutta.

Optimaalinen yhteensopivuus. Luota meidän konseptiimme ja 
terveen ihon tulevaisuuteen.

Ihomme kiittää.
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Maksimiteho.	Optimiyhteensopivuus.	

Olipa kyseessä suihkugeeli tai pesuaine, kaikki ympärillämme on 
tuoksua. Synteettiset tuoksut rasittavat kehoamme jatkuvasti. Hajusteen 
jäännöksiä havaittiin jopa äidin rintamaidossa. Jokainen  hajuvesi 
koostuu erilaisista aineista, joista jokainen voi aiheuttaa ihoärsytyksiä. 
Siksi emme retipalmilla koskaan käytä synteettisiä hajusteita. Haitallisia 
säilöntäineita on käytetty kosmetiikassa jo monien vuosien ajan, mutta 
ihoärsytysten määrä on vain lisääntynyt. Koska me tuotamme retipalm- 
tuotteet omassa tehtaassamme tyhjiölaitteissa ja täytämme tuotteet 
tyhjiöpakkaukseen, voimme valmistaa kosmetiikkaa ilman näitä 
haitallisia kemiallisia säilöntäaineita. Emme käytä eläinuutteita, 
väriaineita ja parafiini/mineraaliöljyjä. Tällä tavoin saavutetaan 
maksimaalinen tehokkuus optimaalisella yhteensopivuudella.

retipalm-klinikalla	
Täydellinen lisä kotihoitoon on säännöllinen vierailu 
retipalm-klinikalla.

Jokaisen hoidon vaiheessa tunnet, että jotain hyvää tapahtuu ihollesi. 
Muutaman päivän kuluttua toiset ihailevat nuorekasta ja raikasta 
ihoasi.

Koulutamme Suomessa kaikki retipalm- hoitolat asianmukaisesti 
saksalaisilla opeilla ja metodeilla. Voit taatusti luottaa retipalm 
hoitolaasi saaden ammattitaitoisen ja tehokkaan retipalm hoidon. 
Etsi retipalm- hoitola sivuilta www.retipalmsuomi.com			
kohdasta	“Jälleenmyyjät”.	
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Elke Müller, 
retipalmin kehittäjä 



Mild Cleansing Cream 
Pehmeä	hellävarainen	puhdistus	normaalille	
iholle	sekä	hyvin	ärtyneelle	ja	kuivalle	iholle.
Vakuumipakkaus	100	ml	

Intensiv Cleansing Foam 
Tasapainoittava vaahtoava	 geelipuhdistus	

normaalista-	rasvaisuuteen	taipuvaiselle	iholle.	

Vakuumipakkaus	100	ml	

Deep Pore Purifiant Concentrate 
Antibakteerinen	puhdistava,	viilentävä	ja	

vaahtoava	puhdistus-seerumi	suurihuokoiselle	
rasvoittuvalle,	epäpuhtaalle	iholle.	
Vakuumipakkaus		30	ml	

Gentle Eye Make-up Remover 
Hellävarainen	meikinpoistovesi	silmä-ja	huulimeikin	
poistoon.	Tämä	alkoholiton	neste	hoitaa	ihoa	samalla,	
kun	poistaa	tehokkaasti	meikin.	Alkoholiton.	
140 ml 
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PUHDISTUS
Ihonhoidon lähtökohta on aina perusteellinen puhdistus. Retipalm -
puhdistustuotteet poistavat ulkoiset- ja elimistön tuottamat kuona-aineet 
iholta perusteellisesti ja hellävaraisesti, tuhoamatta ihon luonnollista ph-
suojaa. Lisäksi ne valmistelevat ihon päivä- ja yöhoitotuotteita varten.

Vesiliukoiset aineet kuten pöly ovat helppoja poistaa iholta, mutta 
ilmansaasteet, öljyä sisältävien kosmetiikka tuotteiden, talin ja hilseen 
tapauksessa joudutaan käyttämään erityisiä puhdistustuotteita. Niillä täytyy 
olla kyky sitoa näitä likapartikkeleita. Aggressiivisia puhdistusaineita, kuten 
alkaliinisaippuat, tulisi välttää hinnalla millä hyvänsä, sillä ne kuivattavat ihoa 
ja tuhoavat sen luonnollisen tasapainon. 

Retipalm -puhdistustuotteet toimivat hellävaraisesti, mutta tehokkaasti 	
tuhoamatta	ihon	luonnollista	ph	suojaa.



HOITONESTE 
Raikastava	&	kirkastava	

Klassiset kasvovedet tukevat ihon perusteellista puhdistusta, 
poistamalla puhdistusaineen jäännökset ja raikastamalla ihoa. 
Lisäksi ne valmistavat ihoa hoitovoiteita varten.

Retipalm kasvovedet hoitavat kahta tehtävää:
I. Sensitiv ja Intensiv tonerit sisältävät mietoja hedelmähappoja, joten
niillä on kevyt keratolyytinen vaikutus. Ne poistavat kuollutta
ihosolukkoa paljon hellävaraisemmin kuin esimerkiksi mekaaninen
kuorinta.
2. Ne jättävät ihon hieman happamaksi, jotta vitamiinit pystyvät
saavuttamaan koko potentiaalinsa — pystyvät vaikuttamaan
solutasolla.

AHA/	Hedelmähappojen	vaikutus	iholla:	

• Keratolyyttinen	vaikutus
Aha —hapot poistavat "liiman", joka on solujen välillä. Näin
ollen vanhat ja kuolleet ihosolut poistuvat nopeammin.
Hyperkeratoosi ohenee ja ihon sarveiskerros tiivistyy, koska
yhdysaine sarveiskerroksessa pakkautuu tiiviimmin. Iho tuntuu
sileämmältä ja pehmeämmältä..

• Ihon	kosteuden	parantuminen,	ihon	kyky	sitoa	kosteutta	kasvaa.
• Stimuloi	ihosoluja	Fibroblastit	stimuloidaan	tuottamaan

enemmän	kollageenia,	jolloin	iho	kiinteytyy	ja	napakoituu.
• Stimuloi	verenkiertoa	Aha	-hapon	levityksen	jälkeen	iholla

saattaa	tuntuu	kevyttä	nipistelyä.

Sensitiv Toner 
Alkoholiton hoitoneste miedommalla 

hedelmähappopitoisuudella. Mieto happo mahdollistaa 

tehoaineiden imeytymisen solutasolla.
Soveltuu normaalista- kuivalle ihotyypille.

140 ml 

Intensiv Toner 
Alkoholiton hoitoneste miedommalla 

hedelmähappopitoisuudella. Mieto happo mahdollistaa 

tehoaineiden imeytymisen solutasolla.
Soveltuu normaalista- kuivalle ihotyypille.

140 ml 

Therma Vital Toner 
Alkoholiton hoitoneste täynnä luonnollisia suolamineraaleja. 

Sitoo kosteutta ihoon, jolloin seuraavat tuotteet vaikuttavat 

tehokkaammin ja kosteusaineet säilyvät ihossa.

Yli 80 erilaista mineraalia ja hivenainetta rauhoittamaan, 

korjaamaan ärtynyttä kuivaa ihoa.

140 ml 
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VITAMIINIHOITO Tehokkaat Vitamiinit 
Muotiteollisuudessa aktiiviaineet tulevat ja menevät, mutta vitamiineja 
ei korvata. Sisäisesti nautittuna vitamiinien imeytyminen kestää useita 
päiviä eikä silti vaikuta ihossa. Paras tapa on imeyttää vitamiineja 
suoraan iholle, jotta ne voivat vaikuttaa ihosoluissa asti. Kolme vitamiinia 
ovat tärkeimpiä ihonhoidossa:

A-vitamiini	normalisoi	talituotantoa,	stimuloi	solu-uudistusta,	lisää 
ihon	kykyä	sitoa	kosteutta.

C-vitamiini	lisää	kollageeni-elastaanituotantoa	ja	hajottaa	pigmenttiä. 
Estää	solua	hapettumiselta,	jotta	tehoaineet	saavat	maksimitehonsa.

E-vitamiini	lisää	ihon	luonnollista	UV-suojaa,	jotta	se	pystyy 
puolustautumaan	UV-säteitä	vastaan.

Performance	Linjan	tuotteet	sisältävät	A,	C,	E-vitamiineja	sekä	Beta-
Caroteeniä,	tälläinen	vitamiinicocktaili	on	lähes	poikkeuksellinen	
kosmetiikassa.	
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3-Portaan vitamiinit
Luonnollisiin kasviöljyihin on sidottu A-,C-,E-vitamiini ja beetakaroteeni kolmessa 
eri pitoisuudessa tasapainoittamaan ihoa toimimaan itse paremmin. Halutaanko 
korjata vaurioitunutta ihoa vai ylläpitää saavutettuja tuloksia - vitamiinit ovat 
sinulle. Aluksi valitaan sinun ihollesi oikea voidepohja:

Käytämme	vain	ainesosia,	joiden	vaikutus	iholla	on	tieteellisesti	todistettu.

			Soft Performance Day Cream normal	to	dry	skin		
Päivävoide	aurinkosuojilla	normaalin	ja	kuivan	ihon	hoitoon	

Soft Performance Night Cream normal	to	dry	skin									
Yövoide	aurinkosuojilla	normaalin	ja	kuivan	ihon	hoitoon	

Soft Performance Day Cream normal	to	oily	skin		
Päivävoide	aurinkosuojilla	normaalin	ja	rasvoittuvan	ihon	hoitoon	
Soft Performance Night Cream normal	to	oily	skin		
Yövoide	normaalin	ja	rasvoittuvan	ihon	hoitoon	

Step 1 jälkeen voi käyttää 
Ihon	rakennusaineet	korjaavat	ja	uudistavat	ihoa	entistä	
tehokkaammin	selkeästi	isoimmilla	pitoisuuksilla.		

High	Performance	Day	Cream	

Päivävoide	aurinkosuojalla	

High Performance Night Cream 
Yövoide	

Step 2 jälkeen voi käyttää 
Premium-Vitamiinihoitoa,	jonka	pitoisuudet	lähentelevät	
lääkeaineita.	Hyvin	kuivalle	ikääntyneelle	aikuiselle	iholle.	

Top Performance Day Cream 
Päivävoide	aurinkosuojalla	

Top Performance Night Cream 
Yövoide	

Vakuumipakkauksia		50	ml	
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Vitamiinivoiteet, joilla totutetaan iho korkeisiin  
vitamiinipitoisuuksiin. Tehokas   aloitusmäärä
retinyylipalmitaattia (A-vitamiinin muoto), C- ja 
E-vitamiinia sekä Beta-Karoteenia.

 



SILMÄNYMPÄRYKSET 
Silmänympärysiho	on	5-10	kertaa	ohuempaa	kuin	missään	muualla		
kehossa	oleva	iho,	jonka	vuoksi	se	on	myös	paljon	herkempi.		Räpyttely,	
meikit,	meikinpoisto,	ripsien	kestovärjäys,	kulmien		nyppiminen…	
silmienympärysalue	on	suuressa	rasituksessa	ja	näyttää	ikääntymisen	
merkit	ensimmäisenä.	

Terveen	silmienympärysihon	puolesta,	tuotteisiin	täytyy	yhdistyä		ravinteet	
ja	hienojakoinen	rakenne,	joka	ei	kuormita	liikaa	tai	ärsytä	herkkää	ihoa.		

Retipalm tarjoaa tehokkaat silmänympärysihon tuotteet, 
jotka on valmistettu Saksassa, ja ovat täydellisiä tälle herkälle alueelle ilman 
raskaita öljyjä, jotka voivat aiheuttaa ärsytystä iholla.

Gentle Eye Make-up Remover 
Hellävarainen	meikinpoistovesi	silmä-ja	huulimeikin	
poistoon.	Tämä	alkoholiton	neste	hoitaa	ihoa	samalla,	
kun	poistaa	tehokkaasti	meikin.	Alkoholiton.	

140 ml 

Revitalizing Eye Care 
Ravitseva	vitamiinipohjainen	geeli-voide,	joka	
kosteuttaa	kaksitasoisesti;	Mikro-	ja	
Makroliposomit.	
Vakuumipakkaus	15	ml	

Dermal Future Lifting Eye Cream 
Kiinteyttävä	anti-age	silmänympäryshoito	peptideillä,	
argan-öljyllä,	hienomolekyylisellä	hyaluronihapolla	ja		
arvokkaalla	Tsubaki-öljyllä	näkyvään	silmäluomien		
kohottamiseen.	
Vakuumipakkaus	15	ml	
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ERIKOISHOITO 
Vitamin Hydro Gel 
Erittäin	kosteuttava,	öljytön,	rasvaton	geeli		höystetty	
suurina	pitoisuuksina	A,	C,	E-	vitamiinia	ja	beetakaroteenia.	
Sellaisenaan	tai	päivä-ja	yövoiteen	alla	tai	yhdistettynä	toiseen	
geeliin.	
Vakuumipakkaus	50	ml	

Active	OPC	Dry	Control	
Chardonnay-rypäleestä valmistettu voide tukee kollageenin 
muodostumista ja vahvistaa ihoa. Kuiva, kosteusköyhä iho tuntuu 
jälleen kosteutetulta. Suojaa ihoa kylmältä ja viimalta.
Vakuumipakkaus	50	ml	

Lip Zone 
Alfa-lipoiinihapon	innovatiivinen	yhdistelmä	
hoitaa	koko	sun	ympärykset	ja	nasolabiaan	poimut.	
Kuivat	huulet	pehmenevät	ja	huulenympärysrypyt	silottuvat.	
Ihanteellinen	hoito	huulipunan	alla.	
Vakuumipakkaus	15	ml	

CHB15  Power Up 
Koostuu kahdesta seerumista, jotka toimivat täydellisesti yhdessä, 
pohjalle levitetään C-vitamiini, joka vahvistaa ihoa, päälle 2-
tasoinen hyaluronihappo, joka estää kosteuden haihtumista ihosta.		
Energialasi  2 x 20 ml 

Hyaluron Booster – silmänympärykset, 
kasvot, kaula 
2-tasoinen hyaluronihappo ja provitamiini 85 kosteuttavat,
pehmentävät ihoa ja antavat sille täyteläisen ulkonäön.
Samanaikaisesti hyaluroni muodostaa hyvin Ohuen
kosteuskalvon iholle suojautumisena kuivumista vastaan.

Energialasi 20 ml 

2 Effect 
Puhdistava ja samalla hoitava emulsion. Tuote sisältää mietoja 

AHA- ja maitohappoja sekä ainutlaatuisen yhdistelmän 

keramideja. AHA-hapot saavat aikaan hellävaraisen kuorinnan 

ja soluja uudistavan vaikutuksen. Keramidit taas ovat 

ihonkaltaisia elementtejä vahvistaen ja korjaten ihoa. 
Epäpuhdas iho parantuu erittäin nopeasti.	
Vakuumipakkaus	30	ml	

Cell Power 
Uusi nopea ihoa voimakkaasti uudistava voide väsyneelle 
iholle. Eloton, stressaantunut iho alkaa voida paremmin. Detox- 
vaikutus, poistaa kuona-aineita. Silottaa ihoa sen uudistavan 
vaikutuksen ansiosta.
Vakuumipakkaus	30	ml	
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KASVONAAMIOT 
Naamiot ovat todellisia pelastajia, lyhyessä ajassa ne tarjoavat 
tehokkaita hoitotuloksia ja jättävät ihanan tunteen iholle. Ne voivat 
puhdistaa, virkistää, rauhoittaa, kiinteyttää tai silottaa. Lisäksi ne ovat 
tervetulleita taukoja keholle ja mielelle. Hemmottele itseäsi näillä 
upeilla naamiolla!

Maksimoi aika käyttämällä meidän yönaamiota: Vitamin Hydro Mask 
kosteuttaa ja ravitsee yön aikana.

Dermal	Future	Lifting	Mask	

Kasvoille, kaulalle ja dekolteille napakoittava ja 

ihoa uudistava naamio antaa aikuiselle iholle 

paremman kimmoisuuden ja kiinteyden. Iho 

näyttää kirkkaalta ja säteilevältä.	

Vakuumipakkaus	50	ml

Vitamin Hydro Mask 
Ihoa uudistava, ravitseva naamio antaa kuivalle iholle 

intensiivisen kosteuden samalla, kun se ravitsee 

suurella pitoisuudella A-, C-, E- vitamiineja ja 

beetakaroteenia. Kevyemmän koostumuksen 

ansiosta Vitamin Hydro Mask voi jäädä iholle yön yli 

ja käyttää sitä yöhoidon sijaan.

Vakuumipakkaus		50	ml	

Wake Up Mask 
Niin raikasta! Kymmenen minuuttia ja jopa väsynyt 
iho on yhtä virkistänyt kuin kahdeksan tunnin 
nukkumisen jälkeen. Soveltuu erinomaisesti 
rasvoittuvan ja epäpuhtaan ihon hoitoon.
Myös turvoneet silmänaluset saavat tällä kyytiä.
Kokeile myös rauhoittavana After-Sun naamiona.
Vakuumipakkaus	50	ml	
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Pysäytä	aika		-	puhtaalla	retinolilla.	

Erityisen vahva A-vitamiinin muoto uudistaa pintaa syvemmällä. 
Parhaat tulokset saavutat kipuamalla taso kerrallaan, nostaen 
retinolipitoisuutta purkki kerrallaan. Voit nähdä ja tuntea tulokset!	

Iho	näyttää	pehmeämmältä	ja	napakammalta.	

Iho	vahvistuu	ja	kiinteytyy.	

Pigmenttimuutokset	vaalenevat.	Iho	näyttää	kirkkaammalta	ja	
tasaisemmalta.	Ihon	epätasaisuudet	tasoittuvat	huomattavasti.	

Tuoreet	arvet	ja	näppylät	parantuvat	paljon	nopeammin.	

retimed Active Retinol 1 
Aloitustason	yönhoitoserumi	
puhtaalla	retinolilla.	Ihanteellinen	
nuorelle,		karkealle	iholle	ja	aknelle.	
Energialasi 20 ml 

retimed Active Retinol 2 
Step 1 jälkeen voi käyttää 
“Rakennustason”	yönhoitoserumi	puhtaalla	
retinolilla	ja	kuparipeptideillä.	Ihanteellinen	
aikuiselle,	vaativalle	iholle.	
Energialasi 20 ml 

retimed Active Retinol 3 
Step 2 jälkeen voi käyttää 
“Premium-tason”	seerumi	puhtaalla		
retinolilla	ja	kuparipeptideillä.	Ihanteellinen	
aikuiselle,	vaativalle	iholle.	
Energialasi 20 ml 

retimed Cream On Top 
	Korkealuokkainen	Maroccolainen	argan	öljy	saa		
	aikaan	pehmeän	ja	täyteläisen	voidepohjan		
	yövoiteeseen.	Sisältää	2-	tasoista	Hyaluronihappoa,	
	peptideitä,	C-,	E-,	ja	B5-vitamiineja,	jotka	tukevat	
	ihon	uudistumista	ilman	raskaita	ihoa	ärsyttäviä		
	ainesosia.	
Vakuumituubi	30	ml
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Kiitos	älykkään	teknologian	

nyt	on	mahdollista	käyttää	

kapseloitua	retinolia!	

Kuparipeptidikalvolla	

ympäröity	retinoli

mahdollistaa	suurempien

pitoisuuksien	käytön	ilman	

ihoärsytyksiä. 



  	

	

	

 
 
 

EPÄPUHDAS IHO 
 

Riippumatta	ihotyypistä,	stressi	ja	hormonaaliset	vaikutukset	voivat	
aiheuttaa	ihon	"kukkimista"	ja	muodostaa	aknea,	nyppylöitö	ja	
mustapäitä.	Erityisesti	15-18-vuotiaiden	nuorten	keskuudessa	ns.	Akne	
vulgaris	on	sivuvaikutus	murrosiässä.	

	

Samaan	aikaan	on	kuitenkin	yhä	useampia	aikuisia,	jotka	kärsivät	
aknesta.	Stressi	tai	hormonaalisesta	vaihtelut,	ilmansaasteet,	UV-
säteet	ja	lääkkeet	voivat	johtaa	aikuisiän	aknen	syntyyn.	

	

Ihon	terveellinen	hoito	alkaa	ihon	huolellisella	puhdistuksella,	mutta	ei	
liian	voimakkaalla,	joka	rikkoisi	kallisarvoisen	ihon	suojakerroksen.	
Varmistathan	ettei	tuotteissasi	ole	pieniä	rakeita	–	ne	vain	villitsevät	
talirauhasta	toimimaan	aktiivisemmin.	
		

Clear Skin 
Rasvaton	liposomigeeli	vähentää	talintuotantoa	ja	
auttaa	epäpuhtauksia	parantumaan	nopeammin.	

Vakuumipakkaus	30	ml	

	
	
	
	

Sebum Control 
Kevyt	geeliemulsio	mikrosilverillä	ja		maitohapolla.		
Anti-bakteerinen	ja	tasapainoittava.		
Vakuumipakkaus	50	ml	

	
	
	
	

Derma Touch Stick 
Eteeristen	öljyjen	tasapainoittavan	koostumuksen	ansiosta		
käytännöllinen	pikkupakkaus	auttaa	parantamaan		
epäpuhtauksia.		
5	ml	
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AIKUINEN IHO 
20	vuoden	puolivälistä	alkaen	iho	alkaa	ikääntyä.	Vuosien	varrella	se		
tulee	ohuemmaksi	ja	menettää	yhä	enemmän	kykyään	sitoa	kosteutta.	
Stressi,	haitalliset	ympäristötekijät,	aggressiiviset		
UV-säteet,	tupakointi,	liikunnan	puute	ja	epäsäännöllinen	ruokavalio		
nopeuttavat	tätä	prosessia.	
Tulos:	ryppyjä	ja	juonteita	esiintyy	paljon	aikaisemmin	kuin	pitäisi.	

Hyvä	uutinen	on,	että	nämä	ulkoiset	tekijät	ovat	vastuussa	noin	70		
prosenttia	ihon	ikääntymisestä,	ja	niitä	voidaan	hidastaa.	
Nykyaikaisella	ihonhoidolla	voidaan	jopa	kääntää	ajan	pyörän	hieman
takaisin.			

Tämä	antaa	vaativalle	iholle	uuden	tulevaisuuden	-	me	kutsumme	
sitä	Dermal	Futureksi.	

Dermal Future 
Lifting Cream Super Rich 
Ihanteellinen	yövoide,	Dermal	Future	Lifting	Cream	Super	Rich	
tukee	ihon	uudistumisprosesseja	yöunien	aikana		
voimakkaasti	ihoa	kiinteyttäen.	
Vakuumipakkaus	50	ml

Dermal Future Lifting Eye Cream 
Kiinteyttävä	anti-age	silmänympäryshoito	peptideillä,	
argan-öljyllä,	hienomolekyylisellä	hyaluronihapolla	ja		
arvokkaalla	Tsubaki-öljyllä	näkyvään	silmäluomien		
kohottamiseen.	
Vakuumipakkaus	15	ml	

Dermal Future Lifting Mask 
Kasvoille,	kaulalle	ja	dekolteille	napakoittava	ja	
ihoa	uudistava	naamio	antaa	aikuiselle	iholle		
paremman	kimmoisuuden	ja	kiinteyden.	Iho		
näyttää	kirkkaalta	ja	säteilevältä.	
Vakuumipakkaus	50	ml	
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PIGMENTOITUNUT IHO 
 

Pigmenttiläiskät	ovat	näkyvä	merkki	liiallisesta	melaniinituotannosta,	
useimmissa	tapauksissa	aggressiivisten	UV-säteiden	aiheuttama.	
Hormonit,	sairaudet,	lääkkeet	ja	aineenvaihdunnan	häiriöt	voivat	
myös	lisätä	väripigmentin	tuottoa	huomattavasti.	

	

Know-How	White	-konsepti	torjuu	pigmenttiongelmat	vaikuttavien	
aineosien	yhdistelmä	hidastaa	melaniinin	ylituotantoa	ihon	
tyvisolukerroksessa	ja	samanaikaisesti	kirkastaa	ihon	pintaa	-	
pitkäaikaisesti,	tehokkaasti	ja	näkyvästi.

Know How White Booster	
Seerumi,	jossa	korkeatasoinen	yhdistelmä	Hexylrecorcinolia		
vaikuttaa	avain	entsyyminä	Melaniinin	tuotannossa	ja		
ehkäisee	täten	melaniinin	ylituotantoa	ja	siitä	seuraavaa	
hyperpigmentaatiota.	
Energialasi 20 ml 

 
 
 

Know How White Cream 
Päivävoiteeksi	täydellinen	täydennys,	tehostamaan		
Know	How	White	Boosterin	vaikutusta.	UV-A-	ja		
UV-B-suodattimet	suojaavat	auringonvalolta,		
A-vitamiini	vahvistaa	ja	uudistaa	ihoa.	
Vakuumipakkaus	50	ml	
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VARTALOHOITO 
Perinteiset	suihkugeelit	ja	saippuat	poistavat	arvokasta	kosteutta	
iholta.	Siksi	hoitovoide	vartalonpuhdistuksen	jälkeen	on	erityisen	
tärkeää	kosteuden	ja	kimmoisuuden	ylläpitämiseksi.	

Vaikkakin keho on suojassa ulkopuolisilta tekijöiltä, sen ihoa tulee 
hoitaa jotta se säilyy kosteana, kiinteänä ja elastisena. Erityisesti 
käsien iho, joka kuormittuu suuresti mm. erilaisten harrastuksien ja 
ympäristön vaikutuksesta, Meidän on myös kiinnitettävä erityistä 
huomiota jalkoihin; loppujen lopuksi ne kattavat keskimäärin yli 100 
000 kilometriä koko eliniän ajan.

Body Balm	
Täyteläinen	vartalovoiteen	sisältämät	A,	C	ja	E-
vitamiinit	tekevät	ihosta	pehmeän	ja	joustavan.	
Kasviproteiineilla	on	silottava-	ja	tasapainoittava	
vaikutus.	

Vakuumsipakkaus	200	ml	

Body Intensiv Concentrate 
Vartalo, hartiat ja Dekolté 
Korkealaatuinen,	rasvaton	öljy,	jossa	on	paljon	

A-,	C-	ja	E-vitamiineja,	jotka	antavat	iholle		

kosteuden,	napakkuuden,	joustavuuden	ja		

sileyden.	Ihanteellinen	arpien	hoitoon..	
150 ml	

Salurea Basic 
Päivittäinen	hoito	arvokkailla	öljyillä,	urealla	ja		
Vitamiineilla	stressaantuneille	käsille	ja	jaloille.	
Vakuumipakkaus	50	ml	

Salurea Intensiv 
Ravitseva	balsami	arvokkailla	öljyillä,	urealla	ja		
vitamiineilla.	Ihanteellinen	karkealle	ja	kuivalle	
iholle	myös	tehokas	akuutteihin	halkeamiin.		
Kuoriva	vaikutus	silottaa	ihoa.	
Vakuumipakkaus	50	ml
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Cream SOS 
SOS	voide	on	pelastusrengas	kuivalle,	herkälle,	kutiavalle,	
hilseilevälle	 iholle,	 joka	 ei	 siedä	 mitään	 muuta.	 Sisältää	
korkean	pitoisuuden	Microsilveriä,	jolla	on	antibakteerinen	
ja	antimikrobinen	vaikutus,	arvokkaat	omega-6-rasvahapot	
ja	urea	sitovat		kosteutta,	bisabolol	lievittää	kutinaa.	
	
Asiantuntijat	 suosittelevat	 Cream	 SOS	 -voidetta	
hoidettavaksi	 atooppisen	 ihottuman,	 psoriasiksen	 ja	
ekseeman	hoidossa.	Ihanteellinen	herkälle	lasten	iholle..	
Vakuumipakkaus	100	ml	

Therma Vital Sole Salz 
Retipalm	Therma	Vital	Sole	Salt	tulee	saksalaiselta	
suolaesiintymisistä	Thermal	Brine-	lähteistä	yli	400	
metrin	syvyydestä.	Therma	Vital	Sole	–suolan	
käsittelyprosessissa	yhdistyvät	klassiset	menetelmät	-	
lämmitys,	kuivaus	ja	ravistelu	-	ja	ilman	kemiallisia	
lisäaineita.	Tuote	sisältää	yli	80	mineraalia	ja	
hivenaineita.	

Käytetään	kehonpuhdistuksena,	vartalokuorinnassa,	
kylpynä,	jalkakylpynä	-	puhdistaa	ja	tasapainoittaa	
ihon.	Puhdas	mineraalisuola	sitoo	ihoon	kosteutta	ja	
parantaa	ihoärsytykset.		

Therma	Vital	Sole	-suolaa	voi	käyttää	myös	sisäisesti	
antaen	keholle	kaikki	mineraalit	ja	hivenaineet,	joita	
elimistö	tarvitsee.	
1.100 g 
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AURINKOTUOTTEET 
 

Auringonsäteet	tekevät	meistä	aktiivisia	ja	elävöittävät	mielen.		
Ilmastomuutoksen	ja	ilmansaasteiden	lisääntymisen	ansiosta	UV-	
säteily	on	nykyään	paljon	aggressiivisempi	kuin	muutama	vuosi	sitten.	
	
Monet	jälkitaudit	ja	ihosairaudet	ilmenevät	vasta,	kun	vapaat		
radikaalit	ovat	jatkuvasti	vahingoittaneet	ihosoluja	pitkän	ajan		
kuluessa.	Viimeaikaiset	tutkimukset	osoittavat,	että	riski	saada		
ihosyöpä	kasvaa	varsinkin,	jos	olet	polttanut	ihosi	joskus.	

	
	
	

Sun Protection Face Cream SPF 20 
Soveltuu	koko	perheelle,	Sun	Protection	Face	Cream	SPF	20		
suojaa	tehokkaasti	antioksidanttien,	UV-A-	ja	UVB-suodattimien	
yhdistelmällä.	Ihastuttavat	kasviöljyt	hemmottelevat	ihoa	
auringonpaisteen	aikana	tasainen	ja	pitkäkestoinen	rusketus		
on	taattu.	
Vakuumipakkaus	50	ml	

Sun Protection Face & Body Cream SPF 30 
Mikropigmenttejä,	antioksidantteja,	UV-A-	ja	UV-B-
suodattimet,		Sun	Protection	Face	&	Body	Cream	SPF	
30	tarjoaa	tehokkaan	suojan	auringonvalolta.	
Ihanteellinen	myös	pikkulapsille.	
Vakuumipakkaus	200	ml	

	
	
	
	
	
	

Sun Protection Face & Body Cream SPF 50+ 
Mikropigmenttejä,	antioksidantteja,	UV-A-	ja	UV-B-
suodattimet,		Sun	Protection	Face	&	Body	Cream	SPF	50+	

tarjoaa	tehokkaan	suojan	auringonvalolta.	Ihanteellinen	
myös	pikkulapsille.	
Vakuumipakkaus	50	ml	

	
	
	
	
	

After Sun Repair Cream 
Auringonoton	jälkeen,	hieman	viilentävä	voide	rauhoittaa	ja	
korjaa	ihoa,	neutroloi	vapaita	radikaaleja	ja	stimuloi	ihon		
DNA-korjausmekanismia.	Tämä	mahdollistaa	ihon		
palautumisen	nopeammini	ja	rusketus	kestää	kauemmin.	
Vakuumipakkaus	200	ml	
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VÄRIVOITEET 
 

Hyvinhoidettu	iho	ja	luonnollinen	meikkipohja	ovat	kauneuden		
kulmakivia.	Hienostuneesti	ehostettu	iho	hehkuu	kauniina	–	sen	voit		
saavuttaa	retipalm	mineraalipohjaisilla	meikkipohjilla.	Nämä	eivät		
sisällä	lainkaan	keinotekoisia	väriaineita	ja	mukautuvat	ihosi	sävyyn		
täydellisesti.	Lisäksi	virheet	ovat	piilossa,	kasvojen	piirteet	ilmestyvät		
tasaisesti.	Ihonsävyinen	meikki	tekee	enemmän:	se	antaa	iholle		
myös	sen	tarvitseman		hoidon.	
 
 

 
retiColour Compact Make-up 
Täydentää	meikkiä	ja	aurinkovoidetta	samanaikaisesti.	
RetiColour	Compact	Make-up	tekee	ihosta	sileän	ja	
tasaisen.	

Mineraalipigmentit	mukautuvat	ihon	sävyyn	ja	ovat	
hyvin	siedettyjä.	Epäpuhtaudet	ja	pigmenttimuutokset	
peittyvät	korkean	pigmenttipitoisuuden	ansiosta.	

Lisäksi	se	suojaa	tehokkaasti	UV-säteiltä.	

	

Käytettävissä	käytännöllisessä	peilikotelossa,	jossa	sieni		
värit	Porcelain	(01),	Beige	(02)	ja	Sunshine	(03).

Calming	BB	Cream	

Calming	BB	Cream	on	kaksivaikutteinen:	

Hoitaa	ja	rauhoittavat	ärtynyttä,	punoittavaa	ja		

herkää	ihoa	tasapainoittaen	panthenolin,	allantoiinin		

ja	bisabololin	yhdistelmällä.	

Lisäksi	E-vitamiini	ja	beetakaroteeni	vahvistavat		

ihon	vastustuskykyä.		

	

Mineraalipigmentit	mukautuvat	ihosi	sävyyn	ja	ovat		

hyvin	siedettyjä	eivätkä	allergisoi	monien	värivoiteiden		

tapaan.	

Vakuumipakkaus	30	ml	
	
	

		
Saatavana	väreissä	Ivory	ja	Honey		
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