din dagliga hudvård

SKIN RESURFACING

DEN NYA GENERATIONENS HUDVÅRD

Experten på dermatologisk
“skin resurfacing”
Under ledning av världsledande opinionsbildande dermatologer
och farmakologer har pHformula utvecklat ett unikt ”skin
resurfacing” behandlingssystem i kombination med dagliga
hudvårdsrutiner. Hemmaprodukter för att förbättra och bibehålla
en välmående hud.
Baserade på en innovativ vetenskaplig teknologi erbjuder dessa
produkter och behandlingar bättre hudhälsa för alla hudtyper.

Vi inspireras dagligen av de positiva effekterna som
våra produkter och behandlingar ger åt människors liv.
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365
DAGLIG HUDVÅRD 365 DAGAR OM ÅRET

morgon & kväll
E.X.F.O. cleanse
En mild, återfuktande rengöringsprodukt, som effektivt
avlägsnar make-up och orenheter.

EGENSKAPER
• Mild exfoliering
• Avlägsnar effektivt make-up och orenheter
• Rengörande och återfuktande
• Effektiv eye make-up remover
• Kan användas som en ansiktsmask

Finns som refill.
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
F.O.A.M. cleanse
En generös rengöringsmousse som skonsamt och
effektivt rengör huden. Den naturliga kombinationen av
aloe vera och mjölksyra avlägsnar effektivt orenheter
och make-up.

EGENSKAPER
• Rik rengöringsmousse
• Avlägsnar noggrant make-up, sebum
och orenheter från negativ miljöpåverkan
• Återfuktar och ger huden en fräsch lyster

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

365
DAGLIG HUDVÅRD 365 DAGAR OM ÅRET

morgon & kväll
P.O.W.E.R. essence tonic
P.O.W.E.R. essence tonic innehåller kraftfulla
ingredienser som ger en ökad spänst, återfuktar
och vitaliserar huden. Naturliga ingredienser som
tillför fukt och näring till huden som förbättrar
hudens välmående och ökar lystern. Produkten
är lättabsorberad och förbättrar penetrationen
av aktiva ingredienser i serum och krämer.

EGENSKAPER
•
•
•
•
•

Skyddar huden från fuktförlust
Återfuktar huden
Föryngrar och motverkar för tidigt åldrande
Ger en jämnare hudton
Skyddar huden mot negativ miljöpåverkan

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
P.O.S.T. recovery cream
Denna mjukgörande kräm innehåller en kombination
av fuktighetsbevarande ingredienser för maximal
återfuktning. Den hjälper omedelbart mot torrhet i
huden och har utmärkta anti-inflammatoriska och
anti-oxidanta egenskaper.

EGENSKAPER
• Återfuktar en normal, fet eller känslig hud
• Återskapar en naturlig fuktbalans
• Ger huden ett ökat välbefinnande

P.O.S.T. resurfacing cream
P.O.S.T. resurfacing cream skyddar huden
från fuktförlust under läkningsprocessen
efter ”skin resurfacing”-behandlingen.

EGENSKAPER
• Krämen erbjuder skydd, fukt och ökad
smidighet till extremt torr och känslig hud
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

365
DAGLIG HUDVÅRD 365 DAGAR OM ÅRET

morgon & kväll
N.E.C.K. recovery
Ett unikt avancerat glycoprotein komplex som ger en
uppstramande effekt på oelastisk och åldrad hud.
Appliceras över hals och dekolletage.

EGENSKAPER

• Utvecklad för att stimulera cellförnyelse samt
ge en formande och uppstramande effekt
• Förbättrar hudens elasticitet och fuktnivå
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
E.Y.E. recovery
En multifunktionell ögonkräm som effektivt avlägsnar
tecken på åldrande på ögonpartiet.

EGENSKAPER

• Bidrar till att reducera fina linjer och rynkor såväl 		
som mörka ringar och svullnad
• Omedelbart uppstramande och formande effekt

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

AKTIVA REKOMMENDATIONER
RESULTATINRIKTADE PRODUKTER

kväll
A.C.T.I.V.E. formula
En avancerad kombination av AGE, MELA, AC och CR
activa ingredienser i en effektiv formula. Utvecklad för en
intensiv behandling för alla hudtillstånd och för att bibehålla
ett optimalt behandlingsresultat.

EGENSKAPER
• Överlägsna anti-oxidanta och inflammations		
hämmande egenskaper
• Motverkar fuktförlust och bibehåller en välmående hud

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
A.G.E. recovery
Unikt utvecklat för att arbeta i synergi med de
professionella pHformula ”skin resurfacing”
behandlingarnas förlopp. En unik kombination av
aktiva ingredienser som arbetar synergistiskt för att
stimulera hudens återhämtning, förstärka och bevara
en välmående hud samt motverkar framtida skador.

EGENSKAPER
• Minskar fina linjer och rynkor
• Överlägsna anti-oxidations- och 			
inflammationshämmande egenskaper

REKOMMENDERAS VID BEHANDLING AV ÅLDRANDET.
Då rekommendationen är att använda både A.C.T.I.V.E.
formula och recovery samtidigt används A.C.T.I.V.E. formula
på kvällen och recovery på dagen.

AKTIVA REKOMMENDATIONER
RESULTATINRIKTADE PRODUKTER

morgon & kväll
M.E.L.A. recovery
Unikt utvecklat för att arbeta i synergi med de
professionella pHformula ”skin resurfacing”
behandlingarnas förlopp. En unik kombination av
aktiva ingredienser som arbetar synergistiskt för att
stimulera hudens återhämtning, förstärka och bevara
en välmående hud samt motverkar framtida skador.

EGENSKAPER
• Ger en jämnare hudton utan att
irritera huden

		

• Överlägsna anti-oxidations- och 			
inflammationshämmande egenskaper

REKOMMENDERAS VID BEHANDLING AV PIGMENTERING.
Då rekommendationen är att använda både A.C.T.I.V.E. formula
och recovery samtidigt används A.C.T.I.V.E. formula på kvällen
och recovery på dagen

morgon & kväll
A.C. recovery
Unikt utvecklat för att arbeta i synergi med de
professionella pHformula ”skin resurfacing”
behandlingarnas förlopp. Den unika kombinationen
av aktiva ingredienser med sebum-reglerande och
anti-oxidanta egenskaper ger även en förbättrad
hudstruktur.

EGENSKAPER
• Det innovativa systemet hjälper till att minska 		
existerande akne och minimera risken för framtida
utbrott
• Överlägsna anti-oxidations- och 			
inflammationshämmande egenskaper

REKOMMENDERAS VID BEHANDLING AV
INFLAMMERAD HUD MED AKNE-UTBROTT.
Då rekommendationen är att använda både
A.C.T.I.V.E. formula och recovery samtidigt används
A.C.T.I.V.E. formula på kvällen och recovery på dagen.

AKTIVA REKOMMENDATIONER
RESULTATINRIKTADE PRODUKTER

morgon & kväll
C.R. recovery
Unikt utvecklat för att arbeta i synergi med de
professionella pHformula ”skin resurfacing”
behandlingarnas förlopp. En unik kombination av
aktiva ingredienser som arbetar synergistiskt för
att stimulera hudens återhämtning, förstärka och
bevara en välmående hud och motverkar framtida
skador.

EGENSKAPER
• Stärker hudens naturliga immunförsvar, vilket
är av stor vikt vid behandling av känslig hud
• Överlägsna anti-oxidations- och 			
inflammationshämmande egenskaper

REKOMMENDERAS VID BEHANDLING
AV INFLAMMATION OCH HUDRODNAD.
Då rekommendationen är att använda både A.C.T.I.V.E. formula
och recovery samtidigt används A.C.T.I.V.E. formula på kvällen
och recovery på dagen

ABC-SERIEN

VITAMINBERIKADE FUKTIGHETSKRÄMER

kväll
VITA A cream
VITA A cream innehåller en hög koncentration retinol
och används som en avancerad behandlingsprodukt
för åldrad hud, pigmentförändringar och akne hud.

EGENSKAPER
• Stimulerar cellregenereringen
• Stimulerar collagenproduktionen
• Förbättrar välmåendet i huden samt ger 		
en jämnare hudton och hudstruktur
• Minskar uppkomst av linjer och rynkor
• VITA A används inte under sommaren
• Intensiv fuktillförsel
VKTIGT! Vi rekommenderar att du börjar att använda VITA A stegvis
för att hjälpa huden vänja sig vid den kraftiga stimuleringen. Om
huden blir röd, irriterad eller flagnar, minska appliceringen av VITA A.
Fjällning och hudrodnad är normalt men om det fortsätter mer än två
dagar bör du minska antalet appliceringstillfällen. Rekommenderas
inte till personer med känslig eller lättirriterad hud och inte om man
lider av sjukdomstillstånd som t ex eksem, psoriasis, rosacea eller äter
receptbelagda akne-mediciner.

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER FÖRUTOM KÄNSLIG HUD

ABC-SERIEN

VITAMINBERIKADE FUKTIGHETSKRÄMER

morgon & kväll
VITA B3 cream
VITA B3 är en lättabsorberad kräm som innehåller
en hög koncentration niacinamid vilket leder till
en jämn hudton. VITA B3 är idealisk att använda
dagligen året runt.

EGENSKAPER
• Deltar på olika sätt för att effektivt motverka 		
åldrandet
• Minskar ojämn hudton och återskapar en 		
välmående hudstruktur med ökad lyster
• Förbättrar hudens elasticitet
• Förebygger och reparerar synliga tecken
på hudrodnad
• Förbättrar hudens barriärfunktion
• Intensiv fuktillförsel
• Minskar inflammationstillstånd
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
VITA C cream
VITA C cream innehåller en hög koncentration av
magnesium askorbyl fosfat, vilket ger överlägsna
anti-åldrande egenskaper. Idealisk att använda
dagligen året runt.

EGENSKAPER
• Kraftfull anti-oxidant
• Stimulerar collagenproduktionen
• Minskar risken för en ojämn hudton
• Minskar effektivt inflammationstillstånd
• Intensiv fuktillförsel
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

SERUM

VITAMINBERIKAD ÅTERFUKTNING

morgon & kväll
VITA C concentrated corrective serum
Ett högkoncentrerat serum för ett hälsosamt bevarande
av huden, får sin styrka från olika former av C-vitamin.
Den unika effekten från cell till cell kommunikation
förbättrar hudens lyster till oanade nivåer.

EGENSKAPER
•
•
•
•

Förbättrar hudton och struktur
Ger huden en ökad lyster och vitalitet
Minskar fina linjer och rynkor
Intensivt återfuktande

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
HYDRA concentrated corrective serum
Ett högkoncentrerat serum som innehåller en unik kombination
av aktiva ingredienser. Hydra concentrated corrective serum
ger en intensiv återfuktning och ökar hudens välbefinnande.

EGENSKAPER
• Ger en optimal fuktnivå i hudcellerna
• Omedelbar återfuktning och skydd i huden
• Ger en ökad lyster
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

POINT
ANTI AGEING

morgon
POINT MULTI PROTECT
En ”anti-ageing” återfuktande kräm som rekommenderas
till en normal hud, en hud som har en skadad barriär orsakad
av daglig negativ stresspåverkan, föroreningar, rökning mm.

EGENSKAPER
• Unika anti-age egenskaper
• Minskar tecken på för tidigt åldrande
• Skyddar mot föroreningar och övrig
negativ miljöpåverkan
• Neutraliserar fria radikal angrepp
• Återfuktar, reparerar barriären samt
ger en ökad lyster

Finns som refill.
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
POINT AGE REVERSE
”Age reverse cream” är fylld med en cocktail av peptider och
växtextrakt vilka minskar tecken på för tidigt åldrande samt
ger en ökad spänst och elasticitet.

EGENSKAPER
• Minskar tecken på åldrande
• Stimulerar collagen-produktionen
• Minskar fina linjer ochg rynkor
• Skyddar och tillför energi till cellerna
• Ger en ökad lyster
• Återfuktar, balanserar samt skapar ett ökat
välbefinnande

Finns som refill.
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

POINT
ANTI AGEING

morgon & kväll
POINT EXTRA FIRM
Denna kraftfulla och lyxigt uppstramande kräm är framställd
av en unik kombination av ingredienser som bl a inkluderar
ett peptid-komplex vilket supportar hudens egna skyddssystem.

EGENSKAPER
• Förbättrar spänsten och ger ett ökat välbefinnande
• Minskar fina linjer och rynkor
• Stimulerar collagen-produktionen
• Ger en ökad lyster
• Återfuktar och balanserar huden

Finns som refill.
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

FÖRSVAR
UNIKT SOLSKYDD

morgon
C.C. cream SPF 30+
Denna multifunktionella hudförbättrande
C.C. cream reducerar omedelbart ojämnheter,
samtidigt som solfiltren blockerar UVA- och
UVB-strålarna, vilka accelererar åldrandet.

EGENSKAPER
• Ger ett bredspektrum UVA/UVB-solskydd
• Minskar hudrodnad samt ger en jämn hudton
• Idealisk att använda efter dermatologiska
behandlingar, som t ex lätt till måttlig kemisk
peeling, resurfacing med laser och IPL
• Finns i tre olika nyanser – light, medium
och dark
• Ger en ökad lyster

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

FÖRSVAR
UNIKT SOLSKYDD

morgon
U.V. protect SPF 30+
Detta bredspektrum UVA/UVB-skydd är unikt
eftersom det tillför huden ett anti-oxidant komplex
i kombination med ett UV-skydd.

EGENSKAPER
• Närande bredspektrums UV-skydd
• Tillför huden fukt och ger en matt finish
• Innehåller anti-oxidanter vilka motverkar fria 		
radikal angrepp
• Motverkar tecken på DNA-skada
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon
U.V. protect SPF 50+
Ger ett högt solskydd samtidigt som den känns
behaglig på huden. Den är framförallt anpassad för
att användas på ansiktet då den skyddar huden mot
fuktförlust. Passar perfekt att använda vid dermatologiska behandlingar eller vid utomhusaktiviteter.

EGENSKAPER
• Närande bredspektrums UV-skydd
• Skyddar mot infraröd strålning
• Tillför huden fukt och ger en matt finish
• Innehåller anti-oxidanter vilka motverkar fria 		
radikal angrepp
• Motverkar tecken på DNA-skada

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

SERUM

ANTIBAKTERIELL LOKALBEHANDLING

morgon & kväll
A.C. spot on
Effektiv lokalbehandling för akneutbrott. Innehåller en unik
kombination av aktiva ingredienser som behandlar och minskar
inflammation.

EGENSKAPER
• Anti-bakteriell
• Minskar inflammation
• Lugnar och läker akneutbrott

REKOMMENDERAS TILL EN AKNEHUD.

SOS

ÅTERUPPBYGGA OCH SKYDDA

morgon & kväll
SOS rescue cream
SOS rescue cream är en barriärkräm som
rekommenderas till en torr, väderpåverkad och
mycket känslig hud. Krämen skapar en skyddande
film på hudytan och ger ett effektivt skydd.

EGENSKAPER
• Skapar en skyddande film på huden
• Återfuktar huden
• Reparerande effekt på huden
• Motverkar fuktförlust

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER
SOM BEHÖVER ETT BARRIÄRSKYDD

SOS

ÅTERUPPBYGGA OCH SKYDDA

morgon & kväll
SOS rescue oil
SOS rescue oil har en dubbelverkande, unik
kombination av oljor med naturligt ursprung vilka
tillför huden en välmående lyster. Collagenproduktionen förbättras, minskar linjer och rynkor samt
har en uppstramande effekt. Förser huden med ett
naturligt barriärskydd.

EGENSKAPER
• Ger huden en fräsch lyster och ett barriärskydd
• Ger huden en ökad smidighet samt återfuktar
• Ger en naturlig lyster och uppstramande effekt

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

morgon & kväll
SOS eye rescue cream
SOS eye rescue cream innehåller ett unikt peptidkomplex som deltar i processen för att motverka
uppkomst av linjer och rynkor, liksom svullnad
och mörka partier i ögon zonen. En formula som
är rik på hudidentiska ceramider, vilka förbättrar
hudens elasticitet och fuktnivå. Ljusreflekterande
pigment som ger en jämn hudton med ökad lyster
på ögonpartiet. Appliceras på ögonlocket för en
hållbarare ögonmakeup.

EGENSKAPER
• Minskar fina linjer och rynkor
• Minskar mörka partier och svullnad under ögonen
• Förbättrar spänst
• Återfuktar
• Ökar lyster
REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

SOS

ÅTERUPPBYGGA OCH SKYDDA

morgon & kväll
SOS lip rescue
En läkande balm som består av aktiva ingredienser
med ett flertal positiva effekter vilka är mycket
effektiva då det gäller att omedelbart läka, skapa
optimal komfort för torra, nariga och irriterade
läppar.

EGENSKAPER
• Vårdande och reparerande
• Ger en ökad komfort och ett ökat välmående
• Återfuktande och skyddande

BODY

VÅRDA OCH REVITALISERA

morgon & kväll
H.A.N.D. perfection cream SPF 15+
H.A.N.D. perfection cream revitaliserar och
återfuktar, vilket skyddar, vårdar och skapar
välmående händer.

EGENSKAPER
• Förebygger och minskar tecken på åldrande
• Återfuktande och vårdande
• Motverkar fotoåldrande
• Motverkar pigmentering

REKOMMENDERAS TILL ALLA HUDTYPER

DAGLIG HUDVÅRD

REKOMMENDERAD AV DIN HUDSPECIALIST

365 - morgon&kväll

SERUM - morgon&kväll

E.X.F.O. cleanse*

HYDRA concentrated corrective serum

FOAM cleanse

VITA C concentrated corrective serum

P.O.W.E.R. essence tonic

A.C spot on

P.O.S.T. recovery cream
P.O.S.T. resurfacing cream

POINT - morgon&kväll

N.E.C.K. recovery

POINT age reverse*

E.Y.E. recovery

POINT extra firm*

AKTIVA REKOMMENDATIONER - kväll

POINT multi protect*

A.C.T.I.V.E. formula

FÖRSVAR - morgon

AKTIVA REKOMMENDATIONER - morgon

C.C. cream SPF 30+

A.G.E. recovery

U.V. protect SPF 30+

M.E.L.A. recovery

U.V. protect SPF 50+

A.C. recovery
C.R. recovery

SOS - morgon&kväll
SOS rescue cream

ABC - morgon&kväll

SOS rescue oil

VITA A cream 50ml

SOS eye rescue cream

VITA B3 cream 50ml

SOS lip rescue

VITA C cream 50ml

BODY - morgon&kväll
H.A.N.D. perfection cream
*E.X.F.O. cleanse och POINT finns även som refill.

www.phformula.se

Mette Cosmetique
info@phformula.se
Tel 042-16 00 17

