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Ikääntymisessä liikkuu suuria rahoja! Nykypäivän
ihminen ei halua näyttää vanhenemistaan. Miljoonat
miehet ja naiset tutkivat innokkaina kosmetiikkamyy-
mälöiden valikoimia etsien keinoja lykätä ikääntymisen
näkyvien merkkien ilmaantumista. Ihonhoitotuotteiden
myynti on kasvanut huimaa vauhtia, koska ihmiset
käyttävät tuotteen toisensa jälkeen näyttääkseen nuo-
remmilta. Nuoruuden ihannoinnista on tullut yhteis-
kuntamme pakkomielle, mikä on tehnyt ihonhoitoteolli-
suudesta valtavan monen miljardin liiketoiminnan.
Juuri tässä kuvaan mukaan tulee Nutriance – sinun
ratkaisusi ikääntymisen näkyvien merkkien torjumiseksi.
Nutriance on juuri sitä, mitä ihmiset ympäri maailman
etsivät.

Ikääntymisen merkit 
Jokaisen on aikanaan hyväksyttävä se tosiasia, että ikää
karttuu. Vanheneminen on täysin luonnollista, mutta sitä
kiihdyttävät usein elämäntyyli, ympäristö ja erityisesti
hapettuminen ja ultraviolettisäteily. Ihonhoito-ohjelma,
joka ottaa huomioon nämä ongelmat, auttaa välttämään
monia ikääntymisen mukanaan tuomista näkyvistä
merkeistä, suojaamaan ihoa ja siten jarruttamaan sen
vanhenemista.

Nutriance on sinun vastauksesi
Viime vuosien aikana olemme oppineet paljon ihon
vanhenemisesta. Tiedämme nyt, että tärkeää ihon
ikääntymisen jarruttamisessa on pysäyttää ennustetta-
vissa olevia muutoksia. Ihonhoidon perusohjelman on
oltava ihoa nuorentava, suojaava ja ikääntymisen
merkkejä vähentävä. Nutriance on epäilemättä tätä
kaikkea! Ihonhoidon uusimpia saavutuksia hyväksi
käyttäen Nutriance auttaa pysäyttämään, ehkäisemään
ja jopa peruuttamaan ajan hampaan ihoa vanhentavia
vaikutuksia. Itse asiassa Nutriance auttaa välttämään
ikääntymisen näkyviä merkkejä jo ennen kuin ne alkavat
ilmetä – jotta sinä voisit säilyttää nuorekkaan heleän ihon. 

EDISTYKSELLISTÄ TIETOA IHONHOIDOSTA
Nutriance-tuotteisiin kelpaa vain paras. Juuri siksi
valitsimme maailman johtavat sveitsiläiset tuotekehitte-
lijät tekemään yhteistyötä maailman parhaimpiin kuu-
luvien tiedemiesten – GNLD:n Scientific Advisory
Boardin – kanssa Nutriance-sarjan tuotteiden luomiseksi.
Tuloksena on erinomainen ihonhoito-ohjelma, josta

kuvastuu korkeimman tason tieteellinen tutkimus ja
alan asiantuntemus.

GNLD on niin johtava yritys ravintolisien (engl.
Nutrition) alalla, että ihonhoitosarjan nimi –
”Nutriance” – valittiin laajentamaan edistyksellinen
asiantuntemuksemme myös ihonhoidon alalle. Kun
yhdistämme luonnon, tieteen ja ihonhoitoteknologian
vahvaksi yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi, on
tuloksena uuden vuosituhannen ihonhoito-ohjelma!

Nutriance-sarjan laadukkaat tuotteet sisältävät run-
saasti kasviperäisiä raaka-aineita ja fytoravintoaineita.
Jokainen tuote edustaa ihonhoidon uusimpia saavutuk-
sia, ja kaikki tuotteet täyttävät sen mitä niistä luvataan.
Nutriance-tuotteiden erinomaisen tehon todentamiseksi
ne on analysoitu Euroopan parhaimpiin kuuluvalla
ihonhoitoklinikalla, jossa koko sarjalle suoritettiin 
dermatologiset testit ja todettiin, että ne turvallisesti ja
tehokkaasti vähentävät ikääntymisen näkyvien merkkien
ilmaantumista jopa 10 päivässä.

Nutriance Synergy Cycle luo perustan 
Nutriance-ohjelman sydän on Nutriance Synergy Cycle:
edistyksellinen viisivaiheinen ohjelma, jonka tarkoituksena
on auttaa ihoasi näyttämään nuorekkaalta ja toimimaan
nuoren ihon tavoin, jotta sinä näyttäisit nuoremmalta –
kauemmin. Jokainen tuote tarjoaa omat erityiset etunsa
ja sopii yhteen muiden Synergy Cycle -ohjelmaan kuu-
luvien tuotteiden kanssa parhaan tuloksen aikaansaa-
miseksi. Jokaisen ohjelmaan kuuluvan tuotteen vaikutus
perustuu edellisen tuotteen aikaansaamaan tulokseen ja

Käännä aikaa taaksepäin –

Nutriance 
Sinun ratkaisusi ikääntymisen näkyvien merkkien torjumiseksi
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valmistaa ihoa seuraavaa askelta varten. Siten edut
moninkertaistuvat.

Tunnet ehkä ilmauksen: ”Kokonaisuus on enemmän
kuin osiensa summa”. Se merkitsee sitä, että kokonaise-
dut ovat suuremmat kuin vain jokainen yksittäinen askel
yhteen laskettuna. Nutriance Synergy Cyclen viisi askelta
1+1+1+1+1 on enemmän kuin 5, se on 5+! Juuri tätä
kutsutaan ”synergiaksi” (yhteisvaikutukseksi). Ja kun
käytät Nutriance-tuotteita jatkuvasti, ”plussa” vain kasvaa.

Nutriance on sinun ratkaisusi ikääntymisen
merkkien torjumiseksi
Tieteellisesti on todistettu, että Nutriance: 
• Vahvistaa nuorekasta koostumusta!

• Suojaa ihoa! 

• Vähentää ikääntymisen merkkejä!

Nutriance voi kääntää aikaa taaksepäin! Se on tuo-
tesarja ikääntymisen näkyvien merkkien torjumiseksi
juuri sinulle.

NUTRIANCEN KOLME ETUA
Markkinoilla on tuhansia ihonhoitotuotteita – ja sitten
on Nutriance. Nutriancen erottaa muista – ja tekee tästä
ohjelmasta todella ikääntymisen merkkejä ehkäisevän –
kolme Nutriance-erityispiirrettä: 
1. Huolellisesti valitut kasviperäiset raaka-aineet 
2. Antioksidantti- ja UV-suoja
3. ACR (Activated Cellular Response) -tekniikka

Kukin erityispiirre kuvataan yksityiskohtaisesti seuraa-
villa sivuilla.

1. HUOLELLISESTI VALITUT KASVIPERÄISET

RAAKA-AINEET
Kaikki Nutriance-kasvojenpuhdistusaineet, - kasvovedet
ja -kosteusvoiteet sisältävät huolellisesti valittuja 
yrttiuutteita, jotka sopivat juuri sinun ihotyypillesi.
Jokainen luonnollinen aineosa on valittu auttamaan
sinun ihoasi palauttamaan ja säilyttämään ihanteellisen,
nuorekkaan kosteus-rasvatasapainonsa. Ihosi 
kosteuspitoisuutta täydentävät uutteet parantavat ihosi
kykyä säilyttää sen oma kosteus. Kosteustason paran-
tuessa iho näyttää pehmeämmältä ja nuorekkaammalta.
Rypyt, hiusjuonteet ja ihohuokoset pienenevät, ja ihon
pehmeys pääsee paremmin näkyviin. 
• Kuivalle ja normaalille iholle tarkoitetut tuotteet

sisältävät seuraavia kasviperäisiä aineosia:
appelsiininkukkauute, silmäruohouute, murattiuute ja
manteli. Ne edistävät ihon rasvantuotantoa.

• Rasvaiselle ja sekaiholle tarkoitetut tuotteet sisältävät
seuraavia kasviperäisiä aineosia: taikapähkinäuute,

rätvänäuute, valkotammen kuoriuute ja salviauute.
Ne vähentävät ihon rasvantuotantoa. 

2. ANTIOKSIDANTTI- JA UV-SUOJA
Nutriance tarjoaa tehokkaan antioksidanttisuojan ja
suojan ultraviolettisäteiltä. Kollageeni ja elastiini ovat
ihon tärkeitä rakenneosia. Ne muodostavat ihon kiin-
teänä ja pehmeänä säilyttävän elastisen rakenteen.
Hapettumisvauriot ja ultraviolettisäteet saattavat uhata
nuorekasta kollageeni- ja elastiinirakennetta, vahingoittaa
sen kimmoisuutta sekä tehdä ihon ryppyiseksi ja veltoksi.

• Kullekin ihotyypille erityisesti valittujen kasviperäisten
raaka-aineiden lisäksi Nutriance sisältää myös
tehokkaan yrttisekoituksen, joka suojaa hapettumiselta
ja muilta ihoa vanhentavilta tekijöiltä: vihreää teetä ja
auringonhattua. Sarjan puhdistustuotteet, kasvovedet,
kosteus- ja antioksidanttivoiteet sisältävät kaikki
auringonhattu-uutetta sekä tehokkaan antioksidantti-
suojan tarjoavaa vihreää teetä nuorekkaan ihon
rakenteen ja kimmoisuuden suojaamiseksi.

• Ilman antioksidantteja vanheneminen kiihtyy.
Nutriance sisältää myös kolme tärkeää antioksidantti-
vitamiinia: E-, C- ja A-vitamiinia, jotka tukevat ja
suojaavat ihon nuorekkuutta. 
E-vitamiini on ihon tärkein antioksidanttisuoja. Sitä
on rasvapitoisilla alueilla solujen sisä- ja ulkopuolella,
mm. solukalvossa, ja se suojaa vapaiden radikaalien
hyökkäykseltä. 
C-vitamiini ja siihen läheisesti liittyvät aineosat
tarjoavat antioksidanttisuojan solujen vesiliukoisille
osille. C-vitamiini on tärkeää myös ihon uudistumiselle
ja kollageenin muodostumiselle. 
A-vitamiini antaa antioksidanttisuojan solujen
rasvaosille, tehostaa solutuotantoa ja vahvistaa ihon
rakennetta, kiinteyttä ja kosteustasoa.

Vapaiden radikaalien ihon kollageenille aiheuttamat
hapettumisvauriot ovat todellinen uhka. E-, C- ja A-
vitamiini auttavat yhdessä ehkäisemään näitä vaurioita!

Suoja ultraviolettisäteilyltä
Nutriance suojaa sekä UVA- että UVB-säteiltä!
Nutriance-sarjan kaksi kosteusvoidetta sekä antioksi-
danttivoide tarjoavat laajaspektrisen suojan UVA- ja
UVB-säteiltä. On tärkeää tietää ero näiden säteiden
välillä: 
• UVA aiheuttaa ihon vanhenemista. UVA-säteet

hajottavat kollageeni- ja elastiinisäikeitä ja aiheuttavat
ryppyjä.

• UVB aiheuttaa ihon palamista. Ihon toistuva
palaminen saattaa johtaa melanoomaan, vaaralliseen
ihosyöpään.
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Nutriance auttaa ehkäisemään ryppyjä ja muita vanhe-
nemisen näkyviä merkkejä kahdella tavalla:
1) tarjoamalla laajakirjoisen UV-suojan, mikä auttaa
vähentämään solujen altistumista ultraviolettisäteille ja
niiden aiheuttamille hapettumisvaurioille, ja
2) vahvistamalla ihon soluja tehokkaiden antioksidant-
tien avulla rakennevaurioiden välttämiseksi. Tämä
ikääntymistä uhmaavien aineiden yhdistelmä auttaa ihoasi
säilymään nuorekkaampana, kiinteänä ja kimmoisana! 

3. ACR: ACTIVATED CELLULAR RESPONSE
GNLD on löytänyt vastauksen vaikeasti ratkaistavaan
ongelmaan. Tiedetään, että ihosolut uudistuvat luonnol-
lisesti, mutta että vanhetessamme tämä prosessi hidastuu.
Olemme kehittäneet uraauurtavan menetelmän, jolla voi
kiihdyttää ihosolujen aineenvaihduntaa käyttämällä ihon
omaa pyrkimystä uudistua turvallisesti, ilman että
tarvitsee turvautua voimakkaasti vaikuttaviin happoihin.
Tämä ainutlaatuinen menetelmä tuo ravintoaineita 
tyvisolukerrokseen, jossa ne kiihdyttävät ja nopeuttavat
solujen uusiutumista. Tämä prosessi on nimeltään ACR:
Activated Cellular Response – GNLD:n tärkein saavutus
vanhenemisen näkyvien merkkien ilmaantumisen
viivyttämiseksi.

OPI TUNTEMAAN OMA IHOTYYPPISI
Saadaksesi täyden hyödyn Nutriance-sarjan ihonhoito-
tuotteista, sinun on tiedettävä oma ihotyyppisi, koska
eri ihotyypeillä on erilaiset tarpeet. Neljä ihotyyppiä ovat:
• Kuiva. Iho tuntuu kireältä tai kutisevalta ja siinä on

pieniä ryppyjä. Iho saattaa myös hieman hilseillä.

• Normaali. Iho ei tunnu kuivalta eikä rasvaiselta, vaan
on jotakin siltä väliltä.

• Sekaiho. Nenä, leuka ja otsa voivat olla rasvaisia, kun
taas posket ovat kuivat.

• Rasvainen. Iho tuottaa keskimääräistä enemmän talia
eli rasvaa, minkä seurauksena iholle saattaa ilmaantua
finnejä.

YKSILÖLLISET VAIHTELUT
Ihollasi on myös erityistarpeita sen mukaan, minkä väri-
nen se on, missä asut ja miten vuodenaikojen vaihtelut
vaikuttavat siihen. GNLD:n Scientific Advisory Board
otti huomioon kaikki nämä tekijät kehittäessään
Nutriance-sarjaa. Ei ole merkitystä sillä, mikä on iho-
tyyppisi tai ihonvärisi. Löydät juuri omia tarpeitasi vas-
taavat tuotteet Nutriancen ihonhoito-ohjelmasta.

NUTRIANCE SYNERGY CYCLE
Kuten jo aikaisemmin kerroimme, on jokainen
Nutriance-tuote kehitetty toimimaan yhdessä muiden
sarjan tuotteiden kanssa kokonaishyödyn saamiseksi.
Jotta kokisit ihonhoito-ohjelmamme täyden tehon,

noudata Nutriance Synergy Cyclen jokaista tärkeää
vaihetta: puhdista, kuori, raikasta, kosteuta sekä uudista
ja suojaa ihosi.

1. Askel: Puhdista
Puhdista kasvot ja kaula Refreshing Facial Cleanserilla
tai Foaming Gel Cleanserilla. Nutriance puhdistaa 
hellävaraisesti, poistaa ylimääräisen rasvan, meikin ja
muut epäpuhtaudet sekä tekee ihostasi puhtaan ja val-
mistaa sen seuraavaa vaihetta varten. Kaikki ihonhoito-
tuotteemme auttavat ihoasi saavuttamaan nuorekkaam-
man kosteus-rasvatasapainon. 

Nutriance Foaming Gel Cleanserin hellävarainen
vaahto tekee siitä ihanteellisen tuotteen perusteelliseen
ja miellyttävään parranajoon. Parranajon jälkeen iho
tuntuu pehmeältä, sileältä ja kiinteältä.

2. Askel: Kuori 
Toinen vaihe on ihon kuorinta Purifying Facial
Scrubilla. Kuorinta on käsittely, joka suositellaan
tehtäväksi yhdestä kolmeen kertaa viikossa ihotyyppisi
mukaan. Akneiholle kuorintaa ei suositella.

Tämä koostumukseltaan erityislaatuinen tuote edistää
pintakuivan ihon luonnollista kuoriutumisprosessia
sisältämänsä hienoksi jauhetun saksanpähkinänkuoren ja
taikapähkinän ansiosta. Se sisältää myös ihoa rauhoittavaa
aloe veraa ja kamomillaa.

Käytä Purifying Facial Scrubia kasvojenpesun
yhteydessä tai suihkussa. Tunnet kuinka hienonhienot
rakeet poistavat hellävaraisesti kuolleet ihosolut ja
tekevät ihostasi ihanan pehmeän ja sileän.

3. Askel: Raikasta 
Päätä ihonpuhdistus käsittelyyn Refining Tonerilla tai
Balancing Tonerilla. Nämä miedot kasvovedet poistavat
viimeisetkin epäpuhtaudet samalla kun ne raikastavat
ihoasi. 

Nutriance-sarjan kasvovedet sisältävät valikoituja
kasviperäisiä raaka-aineita, jotka on valittu juuri sinun
ihotyyppiäsi ajatellen, sekä vihreää teetä ja auringon-
hattua. Kun käytät kasvovettä, ihohuokoset supistuvat ja
ihostasi tulee terveen heleä. Molemmat kasvovedet ovat
alkoholittomia ja hellävaraisia iholle.

Voit käyttää kasvovettä kostuttamalla sillä pumpuli-
tupon ja pyyhkimällä varovasti kasvot ja kaulan tai
levittämällä sitä käsin iholle parranajon jälkeen.

4. Vaihe: Kosteuta
Enriching Moisturizer ja Revitalizing Moisturizer 
kosteuttavat ihoa ja edistävät sen luonnollisen 
kosteustasapainon säilymistä erityisten kasviperäisten
aineosiensa ansiosta. Molemmat tuotteet sisältävät
myös vihreää teetä, joka auttaa neutralisoimaan vapaita
radikaaleja ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa soluja,
sekä ihoa vahvistavaa auringonhattua. Tuotteet tarjoa-
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vat auringonvalon negatiivisia vaikutuksia ehkäisevän
laajaspektrisen UVA- ja UVB-suojan kollageeni- ja
elastiinirakenteen suojaamiseksi. Aloe Vera viilentää ja
auttaa ihoa säilyttämään kosteutta. Ja vaikutukset
näkyvät: hiusjuonteet ja rypyt pienenevät. Ihosi tuntuu
ja näyttää nuorekkaammalta!

5. Askel: Uudista ja suojaa 
GNLD:n edistyksellinen tuote, Renewing Antioxidant
Treatment, poikkeaa kaikista muista markkinoilla olevista
tuotteista.

Vain Renewing Antioxidant Treatment -voiteessa
käytetään GNLD:n uusinta keksintöä ihonhoidon alalla:
ACR:ää – Activated Cellular Response -menetelmää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että menetelmä auttaa
nuorentamaan ja suojaamaan ihoa ja vähentämään
ikääntymisen merkkejä. Tuotteen ainutlaatuinen 
koostumus kiihdyttää solujen toimintaa, edistää ihon
aineenvaihduntaa ja ”kääntää aikaa taaksepäin”.
Nuoret, uudet solut kulkeutuvat nopeasti ja luonnolli-
sesti ihon pinnalle, täyttävät juonteita ja ryppyjä ja
vahvistavat ihon kosteussuojaa. Jopa niinkin lyhyessä
ajassa kuin 10 päivässä ihon väsynyt, hidas aineenvaih-
dunta voi muuttua. Iho näyttää, toimii ja tuntuu nuo-
remmalta, pehmeämmältä ja sileämmältä! 

Renewing Antioxidant Treatment sisältää tehokkaita
antioksidantteja – luonnollista E-, C- ja A-vitamiinia
(retinolia) – jotka vangitsevat ja neutralisoivat ihoa
ennenaikaisesti vanhentavia vapaita radikaaleja. Voide
sisältää myös ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttisesti vaikuttavaa vihreää teetä.

Tuotteen erityislaatuinen koostumus jarruttaa van-
henemisen näkyvien merkkien ilmaantumista myös laa-
jakirjoisen UVA- ja UVB-suojansa ansiosta, joka auttaa
säilyttämään ihon nuorekkaan rakenteen ja kimmoisuuden.

Ainutlaatuista Renewing Antioxidant Treatment –
voidetta on saatavana vain GNLD:ltä. Jokaisena päivänä
kun käytät sitä, teet ihollesi tärkeän palveluksen – 
jarrutat sen ikääntymisprosessia.

Nutriance Synergy Cycle -ohjelman tulos
Tämä vertaansa vailla oleva ihonhoito-ohjelma voi saada
ihosi näyttämään nuoremmalta jopa 10 päivässä. Ihosi
näyttää ja tuntuu paremmalta kuin vuosiin! Se tuntuu
puhtaammalta, paremmin kosteutetulta, raikkaammalta,
pehmeämmältä, sileämmältä ja kiinteämmältä kuin
koskaan aikaisemmin. Ja mikä parasta – ajan myötä
sinä myös näytät vuosia nuoremmalta!

ERIKOISTUOTTEET
Joskus iho tarvitsee erityistä huolenpitoa. 

Saippuattomaan puhdistukseen
Ainutlaatuinen kiinteä ihonpuhdistusaine Gentle
Cleansing Bar sisältää hellävaraisia puhdistavia aineosia
sekä 32 % kosteuttavia aineita. Sen vaahto on runsas ja
pehmeä. Gentle Cleansing Bar puhdistaa kasvot ja 
vartalon hellävaraisesti mutta tehokkaasti. Tuote sopii
erinomaisesti herkälle iholle. Se on riittoisa ja helposti
huuhtoutuva ja tekee ihon ihanan puhtaaksi ja 
silkinpehmeäksi.

Lisää kosteutta
Kun haluat helliä ihoasi antamalla sille lisää kosteutta
aamulla tai illalla, on valintasi vesiliukoinen Nourishing
Collagen Cream. Se tuo ihollesi runsaan annoksen 
kosteuttavia aineosia: hydroelastiinia, mukopolysakka-
rideja ja kollageenia. Aloe vera ja kurkku-uute, skvaleeni
ja pantenoli antavat lisäkosteutta. 

Syväkosteuttava voide yöllä
Nukkuessasi ihosi voi nauttia syväkosteuttavan voiteen
eduista, kun käytät Moisturizing Night Formulaa.
Unten mailla ollessasi kollageeni, elastiini, aloe vera ja
A-vitamiini tuovat runsaasti kosteutta ihollesi ja suojaa-
vat kosteuden menetykseltä. Kun heräät, ihosi on 
silkinpehmeä ja sileä.

HIDASTA IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSIA

IHOLLASI, ALOITA NYT
Avain ikääntymisen näkyvien merkkien ehkäisyyn on
ajan ja ympäristön vaikutuksen jarruttaminen ihollasi.
Sinä tarvitset PARHAAN saatavissa olevan ihonhoito-
ohjelman: NUTRIANCEN. Nutriance nuorentaa ja
suojaa ihoa ja vähentää ikääntymisen merkkejä.
Nutriance voi kääntää aikaa taaksepäin. 

Salainen aseesi kamppailussa ikääntymistä vastaan on
kliinisesti dokumentoitu Nutriance, joka voi auttaa sinua
pysäyttämään, ehkäisemään ja jopa peruuttamaan ajan
vaikutuksia ihollasi. Nutriance auttaa ehkäisemään
vanhenemisen näkyviä merkkejä ennen kuin ne ilmaan-
tuvat – jotta sinä voisit säilyttää nuorekkaan ulkonäkösi.

Älä odota enää hetkeäkään. Nauti pehmeämmästä,
kiinteämmästä ja nuoremmalta näyttävästä ihosta –
Nutriance on sinun ratkaisusi ikääntymisen näkyvien
merkkien torjumiseksi. 
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Jo vuodesta 1958 GNLD on tarjonnut sinulle tuotteita,
jotka edistävät ja tukevat optimaalista hyvinvointiasi.
Uskomme, että sinulla on parhaat mahdollisuudet elin-
ikäiseen nuorekkuuteen ja elinvoimaan, jos jokainen
elimistösi solu toimii tehokkaasti. Tämä mielessään ovat
GNLD:n tutkijat vuosien saatossa tuoneet markkinoille
uraauurtavia tuotteita, joiden perustana ovat uusimmat
tutkimustulokset ja jotka ovat aina sopusoinnussa luonnon
kanssa. 

GNLD soveltaa näitä laaja-alaisia periaatteita myös
Nutriance-ihonhoitosarjaan – sinun ratkaisuusi ikään-
tymisen näkyvien merkkien torjumiseksi. Nutriance
pohjautuu GNLD:n filosofiaan, jonka mukaan ihonhoito
on samalla tavalla osa kokonaisvaltaista hyvinvointi-
ohjelmaa kuin monipuolinen ruokavalio, runsaan veden
nauttiminen, säännöllinen liikunta ja riittävä rauhallinen
uni. Iästäsi tai sukupuolestasi riippumatta voit itse valita
ihonhoito-ohjelman, joka edistää terveen ja nuorekkaan
ihon säilymistä läpi vuosien. Nutriance voi auttaa sinua
suojaamaan ihoasi liian aikaiselta vanhenemiselta,
ympäristön haittavaikutuksilta ja nuorekkaan heleyden
menetykseltä. Nutriance, yksi edistyksellisimmistä
ihonhoito-ohjelmista maailmassa, tarjoaa tehokkaita ihon
ikääntymistä viivyttäviä kasviperäisiä raakaaineita, jotka
toimivat solutasolla asti! 

Nuorekkaan ihon säilyttämisen strategiat
Ihon kaksi parasta ystävää ovat jatkuva kosteus-rasva-
tasapaino ja laajakirjoinen UV-suoja. Kumpikin näistä
suojaa ihoa ympäristön ihon nuorekkuutta vaarantavilta
vaikutuksilta. Juuri siksi Nutriance-sarjan erinomaiset
yhteisvaikutteiset tuotteet tuovat iholle välttämätöntä
kosteutta ja ravintoa, ja voit käyttää niitä kotioloissa.
Nutriance täyttää nämä kaksi ihonhoidon perusvaa-
timusta 
• kosteuttamalla soluja sekä pinnalta että sisältä käsin ja

auttamalla niitä säilyttämään kosteuden, koska kosteus
ehkäisee kuivan ihon juonteiden syntymistä, ja 

• auttamalla suojaamaan ihoa UV-säteiden sekä ilman
ja veden hapettavilta vaikutuksilta, koska
hapettumisvaurioiden syntyminen kiihtyy ihon
vanhenemisen myötä.

IHON RAKENNE
Ihosi koostuu kahdesta kerroksesta: orvaskedestä
(epidermis), joka on ihon pintakerros, ja verinahasta
(dermis), joka sijaitsee sen alla. 

Orvaskesi
Ihon pintakerros orvaskesi toimii elimistön suojamuurina
bakteereita, ympäristön haittavaikutuksia ja kemikaaleja
vastaan. Orvaskesi koostuu useista solukerroksista ja
siinä on miljoonia pieniä huokosia, rauhasia ja tiehyitä
– noin 1000 kappaletta neliösenttimetrillä. 

Pyöreitä, kosteita soluja muodostuu jatkuvasti
orvaskeden alimmassa kerroksessa ja nousee pintaan
uudempien solujen tieltä. Kun solu nousee pintaa koh-
den, se muuttuu litteämmäksi ja kovemmaksi, ja lopulta
siitä tulee osa kuollutta, suojaavaa pintasolukerrosta,
marraskettä. Kuolleita soluja irtoaa jatkuvasti ihon
pinnalta – se on ihon luonnollista kuoriutumista. Kun
soluja hilseilee tai hankautuu pois, ne korvautuvat
uusilla alhaalta päin. 

Verinahka
Orvaskeden alla on verinahka ja sen tehtävänä on tukea
orvaskettä ja tuoda sille ravintoa. Verinahka on
kollageeniksi kutsutun proteiinin ja elastiiniksi kutsutun
kuidun ”koti”. Verinahka kirjaimellisesti ”kannattelee”
orvaskettä monimutkaisella ”kollageeni- ja elastiini-
tyynyjen” muodostamalla verkollaan. Nämä pienet tyynyt
antavat tukea ja kimmoisuutta iholle sekä suojaavat
verisuonia, hermosoluja, hikirauhasia ja karvatuppia.
Voidaankin sanoa että elastiini ”kiinnittää” ja kollageeni
antaa rakenteen.

Luonnollinen rasva: tali
Verinahassa on talirauhasia, jotka muodostavat taliksi
kutsuttua rasvaa. Tali kulkeutuu ihon pinnalle jokaisen
karvan vieressä olevia tiehyitä pitkin ja ympäröi jokaisen
solun. Tali on välttämätöntä ihon optimaalisen kunnon
ja nuorekkaan ulkonäön kannalta, koska se auttaa ihoa
varjelemaan kosteutta säilyttävää, pehmeää rakennettaan
ja ehkäisemään kosteudenmenetyksen mukanaan tuomia
vaurioita ja ennenaikaisia ryppyjä. 

Kuivassa ihossa talintuotanto on normaalia
vähäisempää. Riittämätön talinmuodostus vähentää ihon
luonnollista rasvavaippaa ja altistaa ihoa jatkuvalle 
kosteuden menetykselle. Ihosta tulee kuiva. Rasvaisessa
ihossa talintuotanto on normaalia runsaampaa. Liiallinen
tali tekee ihon pinnasta rasvaisen eikä iho saa riittävästi
happea. Rasvavaippa voi aiheuttaa huokosten 
tukkeutumista ja ongelma-alueita saattaa syntyä.

Talintuotantoon voivat vaikuttaa monet tekijät, mm.
ikä, ravinto, ihon liiallinen puhdistus voimakkailla saip-
puoilla tai emäksisillä pesuaineilla, lääkkeet, alkoholi,
ympäristö ja terveydentila. Koska hyvin todennäköisesti
yksi tai useampi näistä seikoista vaikuttaa myös sinun

Ihosi ja Nutriance
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ihoosi, on tärkeää tehdä kaikki mahdollinen ihon 
luonnollisen talintuotannon tukemiseksi ja siten auttaa
sitä normalisoitumaan. Nutriance-tuotteiden avulla voit
tasapainottaa talintuotantoa, mikä on nuorekkaan,
hehkeän ihon salaisuus. 

Luonnollinen kosteus: hikoilu 
Kosteus on välttämätöntä terveelle iholle. Se säilyttää
pintasolut pyöreinä, täyteläisinä ja kiinteinä samalla,
kun se auttaa ihoa pidättämään sisäistä kosteuttaan.
Kosteus tuo myös ravintoaineita ihokerroksiin. Kosteutta
iho voi saada monesta lähteestä: esimerkiksi kosteasta
ympäristöstä kostella säällä ja suoraan vedestä.
Valokuvamallit oppivat jo vuosia sitten, että runsas veden
nauttiminen saa heidän ihonsa näyttämään terveemmältä
ja sileämmältä. Se kuulostaakin järkevältä, kun tietää
että iho sisältää noin 20 % vettä.

Iholta haihtuu runsaasti kosteutta erityisesti
kuumassa, kuivassa ilmanalassa ja tiloissa, joissa on
keskuslämmitys tai ilmastointi. Ihon luonnollista kos-
teutta imeytyy myös vaatteisiin. Kun iho menettää kos-
teutta, siitä tulee kuiva. Aivan kuten kuivuudesta kär-
sivä maa, myös kuiva iho voi halkeilla ja sen rakenne
voi muuttua. Iho menettää kimmoisuutensa, jän-
tevyytensä ja joustavuutensa, ja siihen ilmaantuu juon-
teita ja ryppyjä. Lisäksi toistuvat kasvonliikkeet saatta-
vat rasittaa kuivaa ihoa. Ihoon jää ryppyjä, kun se
menettää joustavuutensa.

Vertaa tällaista ihoa täyteläiseen, kosteaan ihoon,
joka on joustava ja virkeä. Kostea iho kestää usein tois-
tuvia kasvonliikkeitä ja rasitusta, koska se on säilyt-
tänyt elastisen, kimmoisan ja jäntevän rakenteensa. 

Kosteussulku: terveellinen tasapaino
Kun sekä tali- että hikirauhasten eritystoiminta on tasa-
painossa, rasva ja kosteus sekoittuvat iholla ja luovat
ihanteellisen kosteus-rasvatasapainon. Tällainen tasa-
paino edistää ihon säilymistä terveenä, kosteana ja nuo-
rekkaana ja suojaa sitä kuivumiselta.

Ihanteellisen kosteus-rasvatasapainon säilyttäminen
voi olla haastava tehtävä, koska niin monet tekijät vai-
kuttavat kosteuden ja talin määrään. On tärkeää kiin-
nittää huomiota joidenkin saippuoiden, puhdistustuot-
teiden ja kasvovesien kuivattavaan koostumukseen, joka
voi viedä iholta kosteutta. Toiset tuotteet taas voivat
vahingoittaa muulla tavalla: raskaat, rasvaiset puh-
distustuotteet ja kosteusvoiteet saattavat tukkia huokosia.
Nutriance-ihonhoitotuotteet sopivat sinun ihotyypillesi,
ne antavat ihollesi sen kaipaamaa ravintoa ja palauttavat
sen nuorekkaan ulkonäön ja tunnun! 

Uudistuminen ja ihon elämänkaari
Koko elämäsi ajan ihosi uudistuu jatkuvasti. Sen pinta-
kerrosta kuoriutuu pois, mikä on terveen iho normaalia
toimintaa.

Rasvaisessa ihossa pintasolut tarttuvat toisiinsa ja niitä
kertyy ihon pinnalle, kun taas kuivan ihon pintakerroksen
solut voivat näyttää harmailta ja elottomilta. Luonnollinen
kuoriutumisprosessi hidastuu vuosien myötä, ja se viekin
50:n ikäisenä kaksi kertaa kauemmin kuin 25-vuotiaana!
Onneksi iho kuitenkin reagoi myönteisesti säännölliseen
kuorintaan, joka poistaa kuolleita soluja. Kiihdyttämällä
uusiutumista ihon voi saada näyttämään ja tuntumaan
nuoremmalta, koska raikkaita, pehmeitä soluja tulee
jatkuvasti ihon pintaan.

Miten iho vanhenee
Ihosi on parhaimmillaan kun olet noin 20-vuotias. Silloin
kosteus-rasvatasapaino ja solujen aktiivinen uusiutuminen
(uusiutumissykli 14–18 päivää) tekevät ihosi kosteusta-
sapainosta ihanteellisen! 30-vuotiaana ihosi alkaa
vähitellen menettää elinvoimaansa ja rakennettaan, minkä
seurauksena se näyttää himmeämmältä ja kuivemmalta ja
ensimmäiset merkit juonteista alkavat ilmaantua. Näiden
muutosten taustalla on solujen hitaampi uusiutuminen
ja ihon alentunut kyky säilyttää kosteutta.

Neljänkymmenen iässä ihon uudistuminen saattaa
kestää kaksi kertaa kauemmin kuin mitä se oli nopeim-
millaan 20-vuotiaana. Kun sitten saavutat 50 vuoden
iän, vie uusiutuminen jo yli kuukauden. Pidempi uusiu-
tumisaika merkitsee kahta asiaa: 1) vanhat ihosolut
jäävät ihon pinnalle pidemmäksi aikaa, tekevät ihosta
kuivan näköisen ja peittävät ihon luonnollisen värin ja
heleyden, ja 2) mikä tärkeämpää, pidempi uusiutumisaika
osoittaa, ettei iho toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

TERVE IHO MONEN TYYPPINEN
Useimmat ihmiset eivät tiedä, miten terve ja kaunis heidän
ihonsa voisi olla! Normaali terve iho ei ole liian kuiva
eikä liian rasvainen; se on luonnollisen pehmeä ja 
kimmoisa, ja pystyy suojautumaan itse ympäristön
rasituksia vastaan.

Geneettinen perintö luo perustan sille, miten herkkä
iho on, mutta sen lisäksi ihon normaali kosteus-rasva-
tasapaino on tulosta sopivasta ravinnosta, riittävästä
levosta, runsaasta veden nauttimisesta, suojasta ympä-
ristön rasituksilta ja hyvästä ihonhoidosta.
Perusihotyyppejä on olemassa neljä: kuiva, normaali,
seka- ja rasvainen iho, ja seuraavat ovat tämän jaottelun
kaksi ääripäätä:

Kuiva
Kuiva iho on tulosta siitä, että iho ei tuota tai ei pidätä
riittävästi kosteutta. Äärimmäisen kuivan iho syynä
saattavat olla muutokset ruokavaliossa tai altistuminen
auringolle, tuulelle ja/tai kylmyydelle. Mitä kauemmin
iho on ”janoinen”, sitä aikaisemmin se alkaa menettää
nuorekasta kimmoisuuttaan ja jäntevyyttään; seurauk-
sena on juonteita ja ryppyjä. Jotkut ihonhoitotuotteet
voivat myös edistää ihon kuivumista pitkällä aikavälillä,
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jos ne sisältävät ihohuokosia tukkivia aineosia, jotka
häiritsevät ihon luonnollista hengitystä ja haittaavat sen
kykyä erittää luonnollista kosteutta.

Rasvainen
Rasvainen iho on seurausta ihon liiasta talinerityksestä.
Liiallinen talintuotanto saattaa osittain olla reaktio
ympäristön aiheuttamaan stressiin, altistumiseen
auringolle ja tuulelle tai hormonitoiminnan tai ruokava-
lion epätasapainoon. Mutta ihon rasvaisuuden syynä
voivat olla myös kuivattavat ihonhoitotuotteet, jotka
kiihdyttävät ihon omaa talintuotantoa liiallisesti ja
voivat kuluttaa ihon tervettä kosteus-rasvatasapainoa.

IHOON VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
Monet eri tekijät, mm. ikääntyminen, ympäristö ja UV-
säteily voivat vaikuttaa ihoon. Koska ihmiset reagoivat eri
tavalla näihin tekijöihin ja kaikilla on eri ihotyyppi ja
erilaiset ihon ominaisuudet, on kunkin iho ainutlaatuinen.

Koska iho muuttuu ajan myötä, myös käyttämäsi
ihonhoito-ohjelman on muututtava. Samat ihonhoitoru-
tiinit, joita noudatit 20-vuotiaana, voivat nyt olla enem-
män vahingoksi kuin hyödyksi! Yrität ehkä yhä pon-
nistella rasvaisen ihon ongelmien parissa, vaikka ihosi ei
enää olekaan niin rasvainen, tai ihon kuivat osat sattavat
olla entistä kuivempia. Jos käsittelet ihoasi mielessäsi se,
että se koko ajan muuttuu, on sinun helpompi säilyttää
ihosi raikkaana ja nuorekkaana. Kun valitset ihonhoito-
ohjelmaa, pidä mielessäsi seuraavat seikat:

Ikä
Talirauhaset tuottavat yleensä yhä vähemmän rasvaa
jokaista vuosikymmentä kohden, mikä johtaa rasvan
puutteeseen iholla. Sellaisen ihon kyky pidättää vettä
heikkenee, mikä puolestaan tekee ihon pinnan kuivaksi.
Iho myös menettää kimmoisuuttaan vuosien kuluessa.
Kun kollageeni- ja elastiinisäikeet murtuvat, voi ihon
tukirakenne heikentyä ja iho menettää jäntevän 
rakenteensa. Tämän ehkäisemiseksi tarvitaan kosteutta
useammin tai tiivistetymmässä muodossa.

Ympäristö
Eri vuodenajat vaikuttavat ihoon eri tavalla. Kesällä
lämpö saa sekä rasvan- että kosteudentuotannon lisään-
tymään; talvipakkasilla molemmat hidastuvat. Ihon
kosteuttaminen on silloin tärkeää, erityisesti kuivan ihon
ollessa kyseessä.

Lämpö ja kosteus – Yleisesti ottaen iho tuntuu 
rasvaisemmalta tällaisissa olosuhteissa, joten puhdistat
ehkä ihoasi useammin, käytät voimakkaampia puh-
distusaineita ja kosteutat vähemmän. Ihon käsitteleminen
tällä tavalla saattaa kuitenkin häiritä luonnollista kosteus-
rasvatasapainoa ja lisätä rasvantuotantoa, kun tali- ja
hikirauhaset reagoivat lämpöön ja kosteuteen.

Lämpö ja kuivuus – Iho hikoilee lämpimässä ja
kuivassa ympäristössä. Kun elimistö pyrkii viilenemään

hikoilemalla, se ei välttämättä tuota rasvaa yhtään
enempää. Kun iho kuivuu nopeammin kuin mitä kosteutta
pystyy normaalituotannolla muodostumaan, syntyy
epätasapaino rasvan ja kosteuden välillä. Lisäkosteutus
on silloin tärkeää. Tällaisessa ympäristössä kuiva iho tulee
yhä kuivemmaksi.

Kylmyys ja kuivuus – Tällaiset olosuhteet voivat
johtaa ”kaksinkertaiseen onnettomuuteen”: iho kuivuu ja
talintuotanto estyy. Saattaa olla tarpeen kosteuttaa ihoa
useammin, jotta se säilyttäisi kosteutensa ja suojansa.

Ultraviolettisäteily
Ultravioletti- eli UV-säteet, se osa auringonvalosta joka
vaikuttaa ihoon, saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Nämä vahingolliset säteet tunnetaan UVA- ja UVB-
säteinä. Kun UVA-säteily saavuttaa ihon, se tunkeutuu
sen läpi ja kulkee orvaskeden läpi verinahkaan, jossa se
voi hajottaa ja vahingoittaa pysyvästi kollageeni- ja
elastiinirakenteita. Tästä on seurauksena auringon
aiheuttama ihon vanheneminen, joka näkyy ennenaikaisina
ryppyinä. UVB-säteet eivät tunkeudu yhtä syvälle, mutta
ne aiheuttavat ihon palamista, mikä saattaa johtaa
ihosyöpään. 

Todisteet UV-vahinkojen kasautumisesta näkyvät
yleisimmin paljon aikaansa aurinkorannoilla viettävillä ja
muilla auringonpalvojilla, jotka ovat altistaneet itsensä
auringolle tunti- ja vuosikausia. Heidän pronssinen
ihonvärinsä saattaa antaa heille ”terveen” ulkonäön jok-
sikin aikaa, mutta itse asiassa heidän ihosolunsa ovat
vahingoittuneet. Hyvin ruskettunut iho saattaa tulla
paksuksi, kuivaksi ja nahkamaiseksi, kun se menettää
nuorekasta kosteuttaan ja kimmoisuuttaan.

Muu säteily
Ei välttämättä tarvitse olla auringossa altistaakseen ihon
UV-säteilylle. Ympäristön UV-säteilylle altistuu myös
sisällä. Se tunkeutuu tavallisten ja kattoikkunoiden läpi.
Sitä on kotona, toimistossa ja muissa rakennuksissa.
Tietokoneiden näyttöpäätteet sekä halogeenija loisteput-
kivalaisimet lähettävät pieniä määriä UVsäteilyä, joka
lisää UV-altistusta. Päivänvalo löytää sinut lähes joka
paikasta! Eikä ainoastaan se: monentyyppiset julkisten
tilojen ja kotien valaisimet lähettävät jatkuvasti pieniä
määriä UV-säteitä näkyvän valon mukana. Kaikki tämä
lisää altistusta päivä päivältä, vuosi vuodelta.

Ympäristön säteilyn aiheuttamien vaurioiden ehkäi-
semiseksi on tärkeää levittää iholle pienen määrän
aurinkosuojaa sisältävää voidetta päivittäin. Useat
Nutriance-sarjan tuotteet tarjoavat laajakirjoisen UVA-
ja UVB-suojan.

Hapettuminen
Monien tiedemiesten mielestä vanheneminen on hyvin
pitkälle vapaiksi radikaaleiksi kutsuttujen hapettavien
aineiden elimistön soluille aiheuttamien vaurioiden jat-
kuvan kasautumisen tulosta. Vapaita radikaaleja syntyy
sekä normaalin aineenvaihdunnan yhteydessä että
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ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Ne ovat voimakkaasti
latautuneita molekyylejä, jotka voivat hyökätä soluja
vastaan, muuttaa ja tuhota niitä samaan tapaan kuin
ruoste vahingoittaa metallia. 

Hapettumista voi tapahtua sekä solun vesi- että 
rasvaliukoisissa osissa. Uudet tieteelliset todisteet tuke-
vat oletusta siitä, että ihosolujen UV-vauriot ovat
rasvojen hapettumisen seurausta. UV-valo voi synnyttää
ihossa vapaita radikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa
syöpäsolujen muodostumiseen johtavia muutoksia
orvaskeden soluissa. UV-säteiden synnyttämät vapaat
radikaalit voivat aiheuttaa vaurioita myös verinahan
kollageeni- ja elastiinisäikeiden sidoksissa ja siten hajottaa
ihon tukirakennetta, mikä johtaa ihon ennenaikaiseen
vanhenemiseen ja ryppyjen muodostumiseen.

Vapaita radikaaleja ja niiden aiheuttamia hapettumis-
vaurioita voi syntyä myös elimistön altistuessa ilman ja
veden epäpuhtauksille, mitä epätasapainoinen ruokavalio
vielä saattaa pahentaa. Ihoasi suojataksesi anna eli-
mistöllesi antioksidantteja, vitamiineja (joista jotkut ovat
antioksidantteja) ja käytä yrtteihin perustuvia GNLD:n
Nutriance-tuotteita.

Miten ravinto vaikuttaa ihoosi
Tutkimukset ovat osoittaneet, että ravinnon laatu ja 
tasapainoisuus voivat heijastua ihoon. Kun iho saa
oikeaa ravintoa sisältä ja ulkoa, voidaan välttää useita
iho-ongelmia. Monilla ravintoaineryhmillä on huomattava
vaikutus terveyteen yleensä ja myös ihon säilymiseen
hyväkuntoisena:
1. Välttämättömät lipidit ja sterolit tukevat tasapai-

noista talintuotantoa ja uusien solujen kehittymistä.
2. Vitamiinit ja kivennäisaineet tukevat ihon kasvua,

proteiinisynteesiä ja entsyymitoimintaa sekä suojaa-
vat hapettumiselta.

3. Proteiinit (aminohapot) ovat ihokudoksen, kolla-
geenin ja elastiinin tärkeä osa.

Vitamiinit ja iho
Lähes minkä tahansa vitamiinin puute vaikuttaa ihoon.
Seuraavat vitamiinit ovat tärkeitä ihon kunnolle: 
A-vitamiini. Välttämätön ihon normaalille kasvulle:
tärkeä orvaskeden solujen uusiutumisen säätelijä.
Osallistuu kollageenisynteesiin.
B-vitamiinit. Tärkeitä kasvulle ja ihon säilymiselle 
terveenä.
C-vitamiini. Toimii vesiliukoisena antioksidanttina
solujen sisä- ja ulkopuolella. Tärkeä kollageeninmuo-
dostuksessa ja vastustuskyvyssä infektioita vastaan.
E-vitamiini. Välttämätön antioksidantti, suojaa
solukalvoja hapettumiselta.

Kivennäisaineet ja iho
Kaikilla välttämättömillä kivennäisaineilla on tärkeä
merkitys ihon aineenvaihdunnan ja kunnon ylläpidossa.
Näitä ovat mm.:

Kalsium. Auttaa säätelemään hiussuonten läpäisevyyttä.
Magnesium. Välttämätön monien entsyymijärjestelmien
toiminnalle.
Kupari. Välttämätön melaniininmuodostuksen aineosa.
Sinkki. Tärkeä uusien solujen synnyssä.

Vesi ja iho
Puhdas vesi – ja runsaasti! – antaa sitä kosteutta, jota
terve iho tarvitsee toimiakseen parhaalla mahdollisella
tavalla. Vesi huuhtelee myrkyllisiä aineita ja vaarallisia
yhdisteitä pois ja edistää aineenvaihdunnan kuonaainei-
den poistumista. Vesi kosteuttaa ihoa: se täyttää solut
vedellä. Vesi kuljettaa myös tärkeitä ravintoaineita
muualta elimistöstä ihon pintakerroksiin. Juo parhaan
terveyden säilyttämiseksi vähintään kahdeksan lasillista
(á 25 cl) vettä joka päivä.

NUOREKKAAN IHON SALAISUUS
Kaunis iho on kattavan ihonhoidon tulosta, ja se hei-
jastelee yleistä terveydentilaasi. Miltä ihosi näyttää,
tuntuu ja miten se toimii, riippuu paljolti sinusta itsestäsi.
Voit antaa ihollesi ravintoa joka päivä syömällä
monipuolisesti, juomalla paljon vettä, liikkumalla sään-
nöllisesti ja lepäämällä kunnolla – ja hoitamalla ihoasi
parhaalla tavalla. Kuten jo aikaisemmin olemme mai-
ninneet, ihon kaksi parasta ystävää ovat jatkuva kosteus-
rasvatasapaino ja laajakirjoinen suoja UVsäteiltä.
Nutriance, yksi maailman edistyksellisimmistä ihonhoito-
ohjelmista, tarjoaa molemmat. 

GNLD:n ylivoimainen laadunvalvonta
Alustavista tutkimuksista itse tuotantoon Nutriance-
tuotteet ovat parhaita esimerkkejä GNLD:n sitoumuk-
sesta laatuun, turvallisuuteen, puhtauteen ja tehoon.
GNLD on tehnyt kaiken mahdollisen hankkiakseen
parhaat raaka-aineet, kehittääkseen tarkasti tasapaino-
tetut koostumukset ja varmistaakseen korkeatasoisen
laadunvalvonnan. Nyt yli neljän vuosikymmenen toi-
minnan jälkeenkin GNLD on yritys, joka luo vertaansa
vailla olevia tuotteita ihonhoidon alalla.

ELINIKÄISTÄ NUOREKKUUTTA IHOLLESI
Ainutlaatuinen Nutriance on ainoa ihonhoito-ohjelma,
joka tarjoaa GNLD-tuotteiden erityislaatuiset ominai-
suudet: tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia ja nuore-
kasta ulkonäköä tänään ja huomenna. Huomaat sen
ihossasi jo ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Löydä
nuoruutesi sileä, raikas iho ja säilytä nuorekas ulko-
näkösi kauemmin Nutriance-tuotteiden avulla – se on
sinun ratkaisusi ikääntymisen näkyvien merkkien torjumiseksi.
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Nutriancen avulla voit joka päivä kääntää aikaa taak-
sepäin. Ainutlaatuinen Nutriance Synergy Cycle tuo
ulottuvillesi ihon ikääntymistä hidastavia aineita, jotka
voivat jarruttaa – ja jopa korjata – vanhenemisen merk-
kejä. Parhaat sveitsiläiset laboratoriot ovat GNLD:n
Scientific Advisory Boardin johdolla kehittäneet
Nutriance-sarjan, jossa yhdistyvät huolella valitut yrtit,
nykyaikainen ACR-tekniikka, auringonhattu, antioksi-
danttisista ominaisuuksistaan tunnettu vihreä tee sekä
E-, C- ja A–vitamiini (retinoli).

Tutkimukset osoittavat, että Nutriance:
• Vahvistaa nuorekasta koostumusta. Nutriance

vähentää ikääntymisen merkkejä, kuten hiusjuonteita
ja ryppyjä, palauttaa iholle sen menettämää kosteutta
ja edistää solujen uusiutumista. Iho tuntuu ja näyttää
nuoremmalta!

• Suojaa ihoa. Nutriance suojaa tehokkaasti auringon
haitalliselta UVA- ja UVB-säteilyltä. Se sisältää myös
ihon heleän ja nuorekkaan ulkonäön kannalta tärkeitä
antioksidantteja! 

• Vähentää ikääntymisen merkkejä. Nutriance suojaa
ihon kollageeni- ja elastiinirakennetta, joka hidastaa
näkyvää vanhenemista, ja saa aikaan nuorelle iholle
tyypillisen kosteus- ja rasvatasapainon. Jokainen
käyttökerta hidastaa ihon ikääntymisprosessia! 

Löydä uudelleen nuoruutesi sileä, kuulakas iho ja säilytä
ihon nuorekas ulkonäkö pidempään. 
Nutriance – aseesi kamppailussa ajan voimia vastaan!

Hidasta ikääntymisen vaikutuksia ihollasi

Nutriance Synergy Cycle (GNLD:n ihonhoito-ohjelma) tarjoaa käyttöösi ihon vanhenemista

hidastavia tuotteita, jotka edustavat uusinta uutta ihonhoidon teknologian alalla. Jokainen

tuote tukee edellisen vaikutusta ja valmistelee ihoa seuraavaa varten. Nutriance auttaa sinua

voittamaan kamppailun ympäristön vanhentavaa vaikutusta vastaan. Totea itse ihosi nuorekkuus

– Nutriancen ansiosta iho toimii optimaalisesti ja sekä tuntuu että näyttää hyvältä.

Käännä aikaa taaksepäin...
Nutriance on ratkaisu! 



REFRESHING FACIAL CLEANSER JA FOAMING GEL CLEANSER

Nutriancen tarina FI 2006.0911

Miksi puhdistusvoide/-geeli?
• Irrottaa meikin ja kuolleet ihosolut, jotka saavat

ihon näyttämään himmeältä ja elottomalta.
• Irrottaa likaa ja muita epäpuhtauksia, joita

kerääntyy ihon pintaan erityisesti kaupunki- ja
teollisuusalueilla, tupakansavuisessa ympäristössä
ja tiloissa, joissa on puutteellinen ilmanvaihto.

• Poistaa iholta ylimääräisen rasvan, joka ei enää
kosteuta ihoa. Tämä rasva voi olla joko ihon
luonnollista rasvaa tai ihonhoitotuotteiden jäämiä.

• Puhdistaa kasvot ilman ihoa voimakkasti
kuivattavaa saippuaa, joka voi horjuttaa ihon
luonnollista pH-arvoa.

• Valmistelee ihoa hoito-ohjelman seuraavaa askelta
varten.

Refreshing Facial Cleanser
ja Foaming Gel Cleanser
Erinomaisen tehokkaat Nutriance-puhdistusvoide
ja -geeli ovat raikkaan ja kauniin ihon salaisuus.
Laadukkaat tuotteemme ovat ihon puhdistuksen
ensimmäinen vaihe ja ne poistavat hellävaraisesti
ihon epäpuhtaudet. Miellyttävä, kosteuttava
Refreshing Facial Cleanser 1 (kuivalle ja
normaalille iholle) sisältää runsaasti hyödyllisiä,
kasviperäisiä raaka-aineita, jotka auttavat ihoa
saavuttamaan nuorelle iholle tyypillisen 
kosteustasapainon. Iho tuntuu miellyttävältä,
raikkaalta ja silkinpehmeältä. Kevyt, rasvaton
Foaming Gel Cleanser 2 (rasvaiselle ja sekai-
holle) sisältää puolestaan yrttejä, jotka edistävät
ihon optimaalista kosteus-rasvatasapainoa.
Tämä kevyesti vaahtoava puhdistusgeeli soveltuu
myös parranajoon. Foaming Gel Cleanser tekee
ihosta ihanan pehmeän, sileän ja   kimmoisan.
Molemmissa tuotteissa yhdistyvät ihoa vahvistava
auringonhattu ja antioksidanttisista vaikutuk-
sistaan tunnettu vihreä tee.

Miksi Nutriance Refreshing Facial Cleanser?
• Mieto puhdistusvoide kuivalle ja normaalille iholle,

poistaa epäpuhtauksia iholta.

• Mukana runsaasti kasviperäisiä raaka-aineita,
jotka edistävät ihon luonnollista rasvantuotantoa
(appelsiininkukkauute, silmäruoho [Euphrasia
officinalis], muratti [Hedera helix L.], manteli).

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttista vihreää teetä.

• Nutriance Synergy Cyclen ensimmäinen askel
kuivalle ja normaalille iholle: kyseessä on täydellinen
viisiosainen ihonhoito-ohjelma, jonka jokainen askel
täydentää edellistä. Askel yksi puhdistaa ihon ja
valmistelee sen seuraavaa vaihetta varten.

• Ei sisällä saippuaa, ihohuokosia tukkivia
raakaaineita tai hajusteita.

• Hoitavien aineosien yhdistelmä auttaa säilyttämään
ihon oman pH-arvon.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin
puhdistuksen aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen
koostumus, joka toimii yhteistyössä kehon omien
feromonien kanssa ja sekoittuu huomaamatta
ominaistuoksuusi. Ei peitä suosikkiparfyymisi
tuoksua
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SISÄLTÖ
Refreshing Facial Cleanser 1
150 ml

Foaming Gel Cleanser 2
150 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Foaming Gel Cleanser?
• Rasvaisen ja sekaihon huolellinen puhdistus – ja

samalla iholle tärkeän kosteuden säilyttäminen –
on tehty mahdolliseksi yhdistämällä kolme mietoa
puhdistavaa ainetta.

• Laadukas kasviperäisten raaka-aineiden sekoitus
(taikapähkinä, rätvänä, valko-tammen kuori, salvia)
auttaa säilyttämään ihon optimaalisen rasva-
kosteustasapainon ja supistaa ihohuokosia.

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttisesti vaikuttavaa vihreää teetä.

• Nutriance Synergy Cyclen ensimmäinen askel
rasvaiselle ja sekaiholle: kyseessä on täydellinen
viisiosainen ihonpuhdistusohjelma, jonka jokainen
askel täydentää edellistä. Askel yksi puhdistaa
ihon ja valmistelee sen seuraavaa vaihetta varten.

• Rasvaton, auttaa säilyttämään ihon optimaalisen
kosteus-rasvatasapainon.

• Huuhtoutuu helposti, suojaa ihon luonnollista
pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin
puhdistuksen aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen
koostumus, joka toimii yhteistyössä kehon omien
feromonien kanssa ja sekoittuu huomaamatta
ominaistuoksuusi. Ei peitä alleen suosikkiparfyymisi
tuoksua.
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Miksi kuorintavoide?
• Säännöllinen kuorinta virkistää ihon.
• Tekee tilaa uusille, nuorille ihosoluille ja

pehmentää ihon antaen kasvoille raikasta heleyttä.
• Puhdistaa ihon perusteellisemmin kuin pelkkä

saippua tai puhdistusvoide.
• Edistää ihon kuivan pintakerroksen luonnollista

kuoriutumisprosessia.
• Estää kuivia, elottomia ihosoluja tukkimasta

ihohuokosia ja muodostamasta ikäviä näppylöitä
iholle.

Purifying Facial Scrub
Kuori esiin nuorekas iho! Kuorinta on tärkeä
askel matkalla kohti ihon uutta nuoruutta.
Purifying Facial Scrub elvyttää ja heleyttää ihoa
ja tasoittaa sen rakennetta poistamalla kuolleita,
ihon elottomaksi tekeviä ihosoluja ja kosteuden
imeytymistä estäviä epäpuhtauksia. Tämä 
ainutlaatuinen tuote sisältää hienoksi jauhettua
saksanpähkinän kuorta ja luonnollisia yrttiuut-
teita. Kuori iho hellävaroen 1–3 kertaa viikossa
ja se palkitsee sinut heleydellään!

SISÄLTÖ
Purifying Facial Scrub
100 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Purifying Facial Scrub?
• Hellävarainen kuorintavoide, joka sisältää

hienoksi jauhettua saksanpähkinän kuorta sekä
kookospähkinän ja taikapähkinän puhdistavia
aineosia. Poistaa kuolleita ihosoluja ja epäpuhtauksia,
sopii kaikille ihotyypeille. (Kuori kuiva ja normaali
iho kerran viikossa, rasvainen ja sekaiho 1–3
kertaa viikossa.)

• Kliinisesti testattu, tekee ihon pehmeämmäksi ja
kimmoisammaksi jo yhden käyttökerran jälkeen.

• Huolella valitut kasviperäiset raaka-aineet
(aaloegeeli, kamomilla, taikapähkinä ja bisabolol)
pehmentävät, rauhoittavat ja elvyttävät ihoa
puhdistuksen aikana ja edistävät ihon luonnollista
kuoriutumisprosessia.

• Nutriance Synergy Cyclen toinen askel:
kyseessä on täydellinen viisiosainen ihonhoito-
ohjelma, jonka jokainen askel täydentää edellistä.
Askel kaksi tekee ihosta sileän ja kuulakkaan.

• Vesiliukoinen koostumus ylläpitää ihon normaalia
pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin
kuuluvassa dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin
puhdistuksen aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen
koostumus, joka toimii yhteistyössä kehon omien
feromonien kanssa ja sekoittuu huomaamatta
ominaistuoksuusi. Ei peitä alleen
suosikkiparfyymisi tuoksua.

• Kuorintatuotteiden käyttöä ei suositella
akneiholle.
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Miksi kasvovesi?
• Täydentää puhdistustapahtuman; mikään

yksittäinen puhdistustuote ei riitä aikaansaamaan
samaa vaikutusta.

• Poistaa iholta loput epäpuhtaudet ja
puhdistustuotteiden rippeet, toimii erityisen
tehokkaasti hiusrajassa.

• Viilentää ja raikastaa ihon, viimeistelee
puhdistuksen ja tekee ihosta kimmoisan ja
kuulakkaan.

• Valmistelee ihoa kosteuttavan ja suojaavan voiteen
vaikutuksille. 

Refining Toner 
ja Balancing Toner
Ainutlaatuiset Nutriance-kasvovedet viimeiste-
levät ihonpuhdistuksen, auttavat ihoa saavutta-
maan optimaalisen tasapainon ja valmistelevat
sitä kosteusvoiteen vaikutuksille! Virkistävä,
alkoholiton Refining Toner 1 (kuivalle ja nor-
maalille iholle) poistaa ihon pinnalta loputkin
epäpuhtaudet. Huolella valitut kasviperäiset
raaka-aineet aktivoivat ihon omat kosteustasa-
painoa edistävät ominaisuudet lisäämällä ihoa
kosteuttavien suojaavien rasvojen tuotantoa.
Alkoholiton Balancing Toner 2 (rasvaiselle ja
sekaiholle) poistaa epäpuhtauksia ihon pinnalta.
Kliiniset testit ovat osoittaneet sen hillitsevän
ihon rasvantuotantoa ja supistavan ihohuokosia.
Molemmat kasvovedet sisältävät ihoa vahvistavaa
auringonhattua ja antioksidanttisista vaikutuk-
sistaan tunnettua vihreää teetä. Voidaan käyttää
myös virkistävänä after-shavena!

Miksi Nutriance Refining Toner?
• Mieto kasvovesi, joka poistaa loput epäpuhtaudet ja

ihonhoitotuotteiden rippeet kuivalta ja normaalilta
iholta. Virkistää ihon.

• Ainutlaatuinen kasviperäisten raaka-aineiden
yhdistelmä (appelsiininkukkauute, silmäruoho
[Euphrasia officinalis], muratti [Hedera helix L.],
manteli) edistää ihon luonnollista rasvantuotantoa.

• Alkoholiton tuote valmistelee ihoa kosteuttavien ja
suojaavien voiteiden vaikutuksille aiheuttamatta
kirvelyä ja epämiellyttävää tunnetta.

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttista vihreää teetä.

• Nutriance Synergy Cyclen kolmas askel: kyseessä
on täydellinen viisiosainen ihonhoitoohjelma, jonka
jokainen askel täydentää edellistä. Askel kolme
tekee ihosta raikkaan ja tasapainoisen.

• Vesiliukoinen koostumus ylläpitää ihon luonnollista
pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin puhdistuksen
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus, joka
toimii yhteistyössä kehon omien feromonien kanssa
ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi. Ei peitä
alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.
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Miksi Nutriance Balancing Toner?
• Hellästi supistava, ihoa elvyttävä kasvovesi,

joka poistaa iholta ylimääräisen rasvan ja
ihonhoitotuotteiden rippeet. Raikastaa rasvaisen
ja sekaihon.

• Ainutlaatuinen kasviperäisten raaka-aineiden
yhdistelmä (taikapähkinäuute, rätvänä,
valkotammen kuori, salvia) hillitsee
laboratoriotutkimusten mukaan ihon
rasvantuotantoa ja auttaa saavuttamaan nuorelle
iholle tyypillisen rasva-kosteustasapainon.

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttista vihreää teetä.

• Kasviperäiset raaka-aineet supistavat ihohuokosia
ja ehkäisevät näppyjen syntymistä.

• Alkoholiton, valmistelee ihoa kosteuttavien ja
suojaavien voiteiden vaikutuksille aiheuttamatta
kirvelyä ja epämiellyttävää tunnetta.

• Nutriance Synergy Cyclen kolmas askel:
kyseessä on täydellinen viisiosainen ihonhoito-
ohjelma, jonka jokainen askel täydentää edellistä.
Askel kolme tekee ihosta raikkaan ja tasapainoisen.

• Vesiliukoinen koostumus ylläpitää ihon
luonnollista pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin
kuuluvassa dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin
puhdistuksen aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen
koostumus, joka toimii yhteistyössä kehon omien
feromonien kanssa ja sekoittuu huomaamatta
ominaistuoksuusi. Ei peitä alleen suosikkiparfyymisi
tuoksua.

SISÄLTÖ
Refining Toner 1
200 ml

Balancing Toner
200 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.
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Enriching Moisturizer 
ja Revitalizing Moisturizer
Säilytä ihosi nuorekkuus nyt ja tulevaisuudessa!
Valitse Nutriance-kosteusvoiteet, jotka ehkäise-
vät ryppyjen ja hiusjuonteiden syntymistä.
Enriching Moisturizer 1 (kuivalle ja normaalille
iholle) kosteuttaa janoista ihoa aamusta iltaan.
Tämä syväkosteuttava voide sisältää hyödyllisiä
yrttejä, jotka ylläpitävät ihon luonnollista kosteus-
rasvatasapainoa samalla kun tehokkaat kosteut-
tajat pehmentävät ihon. Rasvaton Revitalizing
Moisturizer 2 (rasvaiselle ja sekaiholle) toimii
yhteistyössä ihon omien rasvojen kanssa ja
vahvistaa sen kosteus-rasvatasapainoa. Iho
näyttää yhtä raikkaalta ja nuorekkaalta kuin miltä
se tuntuu! Tehokkaat kosteuttajat tuovat kosteutta
ihosoluille ja tekevät ihosta nuorekkaan kim-
moisan. Molemmat kosteusvoiteet sisältävät ihoa
vahvistavaa auringonhattua ja antioksidanttista
vihreää teetä. UVA- ja UVB-aurinkosuoja (suo-
jakerroin 4) auttaa suojaamaan ihon kollageeni-
ja elastiinirakennetta.

Miksi kasvovoide?
• Parantaa ihon kosteustasoa.
• Kosteuttaa janoiset ihosolut, joita aurinko, kuiva

ilma ja pakkanen sekä ikääntymisestä johtuva
kosteuden menetys kuivattavat.

• Saa ihon tuntumaan raikkaan nuorekkaalta.
• Varmistaa ihon kosteustasapainon säilymisen

aamusta iltaan ja ehkäisee kosteuden menetyksen
vanhentavaa vaikutusta.

Miksi Nutriance Enriching Moisturizer?
• Ainutlaatuinen yhdistelmä aaloegeeliä, ihoa hoitavia

aminohappoja ja kosteutta sitovia sakkarideja
auttaa parantamaan ihon omaa kosteussuojaa.

• Eurooppalaiset kliiniset testit osoittavat, että ihon
kosteuspitoisuus on korkeampi vielä neljä tuntia
käytön jälkeen.

• Ainutlaatuinen kasviperäisten raaka-aineiden
yhdistelmä (appelsiininkukkauute, silmäruoho
[Euphrasia officinalis], muratti [Hedera helix L.],
manteliuute) auttaa ylläpitämään ihon
luonnollista rasvatasapainoa.

• Suojaa ihon kollageenia ja elastiinia UVA- ja
UVB-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

• Aito avokadoöljy ja ihon oma rasva kosteuttavat
yhdessä ihoa.

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttista vihreää teetä.

• Kliinisesti testattu aurinkosuoja auttaa
ehkäisemään ihovaurioita (tehokas suoja 
UVA-säteiltä sekä UVB-suoja, suojakerroin 4).

• Nutriance Synergy Cyclen neljäs vaihe: kyseessä
on täydellinen viisiosainen ihonhoito-ohjelma, jonka
jokainen askel täydentää edellistä. Askel neljä tekee
ihosta pehmeän ja kauniin.

• Vesiliukoinen koostumus ylläpitää ihon luonnollista
pH-arvoa.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Miksi Nutriance Revitalizing Moisturizer?
• Ainutlaatuinen yhdistelmä aaloegeeliä, ihoa

hoitavia aminohappoja ja kosteutta sitovia
sakkarideja auttaa parantamaan ihon
luonnollista kosteussuojaa.

• Eurooppalaiset kliiniset testit osoittavat, että ihon
kosteuspitoisuus on korkeampi vielä neljä tuntia
käytön jälkeen. Laboratoriokokeissa on havaittu
ihon kimmoisuuden lisääntyvän huomattavasti.

• Ainutlaatuinen kasviperäisten raaka-aineiden
yhdistelmä (taikapähkinäuute, rätvänä,
valkotammen kuori, salvia) auttaa hillitsemään
ihon rasvantuotantoa ja ylläpitämään nuorelle
iholle tyypillistä kosteus-rasvatasapainoa.

• Suojaa ihon omaa kollageenia ja elastiinia
UVA- ja UVB-säteilyltä ja tekee ihon kimmoisaksi.

• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttisista vaikutuksistaan tunnettua
vihreää teetä.

• Kliinisesti testattu aurinkosuoja auttaa
ehkäisemään ihovaurioita (tehokas suoja 
UVA-säteiltä sekä UVB-suoja, suojakerroin 4).

• Nutriance Synergy Cyclen neljäs vaihe: kyseessä
on täydellinen viisiosainen ihonhoito-ohjelma,
jonka jokainen askel täydentää edellistä. Askel
neljä tekee ihosta pehmeän ja kauniin.

• Vesiliukoinen koostumus ylläpitää ihon luonnollista
pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus, joka
toimii yhteistyössä kehon omien feromonien kanssa
ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi. Ei
peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus,
joka toimii yhteistyössä kehon omien feromonien
kanssa ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi.
Ei peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.

Jatkuu edelliseltä sivulta SISÄLTÖ
Enriching Moisturizer 1
Suojakerroin 4 
75 ml

Revitalizing Moisturizer 2
Suojakerroin 4
75 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Jatkuu edelliseltä sivulta
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Miksi Nutriance Renewing Antioxidant
Treatment?
• Kliiniset testit osoittavat tuotteen silottavan

ryppyjä ja hiusjuonteita hyvin lyhyessä ajassa.
(Tulokset voivat vaihdella yksilöllisesti käyttäjän
ihon omasta uusiutumiskaaresta riippuen. Jotta
tuotteen vaikutukset näkyisivät kunnolla, vaaditaan
yleensä kolmen tai useamman uusiutumisjakson
läpikäynti. Tämän jälkeen tuotteen säännöllinen
käyttö ylläpitää ikääntymistä ehkäisevää vaikutusta.)

• GNLD:n käyttämä edistyksellinen ACR-tekniikka
(Activated Cellular Response) tehostaa ihon
aineenvaihduntaa. Vaikutukset näkyvät jo 10 päivän
käytön jälkeen ryppyjen ja juonteiden tasoittuessa
siellä, missä ne saavat alkunsa – ihon
tyvisolukerroksessa.

• Ihosta tulee kimmoisampi kosteuden täyttämien,
uusien ihosolujen noustessa pintaan. Tämä on
ACR-tekniikan ansiota. Siinä on yhdistetty
biologisia esiasteita: aminohappoja, vitamiineja ja
ATP:tä (solun lopullinen energialähde). Haitallisia
kemikaaleja ja happoja ei tuotteessa käytetä.

• ACR edistää solujen uusiutumista. Kliiniset testit
osoittavat, että uudet solut auttavat vuorostaan
korjaamaan ihonalaista kollageeni- ja
elastiinirakennetta.

• Suojaa ihon omaa kollageenia ja elastiinia 
UVA- ja UVB-säteilyltä ja tekee ihon kimmoisaksi.

• Rasvaliukoiset A-vitamiini (retinoli) ja E-vitamiini
sekä vesiliukoinen C-vitamiini suojaavat kimmoisaa
ja nuorekasta ihoa vapaiden radikaalien
hyökkäyksiltä. Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu
solujen antioksidanttikapasiteetin kasvavan
huomattavasti!

Täydellinen monipuolustusjärjestelmä ihon
ikääntymistä vastaan! Kliinisesti testattu
Renewing Antioxidant Treatment voi muuttaa ihon
vanhenemisprosessin kulkua – se silottaa
hiusjuonteita ja ryppyjä. Edistyksellinen ACR
(Activated Cellular Response) -tekniikka parantaa
solujen aineenvaihduntaa ja kiihdyttää solujen
uusiutumista nuoren ihon toimintaa jäljitteleväksi.
Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttisista vaikutuksistaan tunnettua
vihreää teetä sekä E-, C- ja A-vitamiineja, 
jotka tuhoavat ja neutralisoivat ennenaikaista
vanhenemista aiheuttavia vapaita radikaaleja.
UVA- ja UVB-suoja (suojakerroin 4) auttaa ihoa
säilyttämään nuorekkaan rakenteensa pidempään.
Käyttämällä tuotetta päivittäin kosteusvoiteen
päällä ehkäiset vanhenemisen merkkien 
ilmaantumista. Aina kun käytät tuotetta, teet
ihollesi tärkeän palveluksen – jarrutat sen 
ikääntymisprosessia. Kun viikot, kuukaudet ja
vuodet kuluvat, sinä hyödyt jatkuvasti tästä
nykyaikaisen ihonhoidon huippusaavutuksesta.
Aloita siis välittömästi kamppailu ikääntymisen
merkkejä vastaan – ratkaisu on Renewing
Antioxidant Treatment!

Renewing Antioxidant Treatment

Miksi ihoa uudistava käsittely?
• Se kuinka nopeasti ihomme vanhenee riippuu sen

perusaineenvaihdunnasta ja ympäristötekijöistä,
kuten UV-säteilystä, kosteutuksesta ja
suojaravintoaineiden saannista. Näihin tekijöihin
voi vaikuttaa positiivisesti ihoa uudistavan
käsittelyn avulla.

• Edistää solujen aineenvaihduntaa ja saa pyöreät,
kosteuden täyttämät ihosolut nousemaan pintaan ja
näin silottamaan hiusjuonteita ja ryppyjä.

• Pitää ihon pehmeänä ja kimmoisana suojaamalla
sen perusrakenteen muodostavaa kollageenia ja
elastiinia vaurioilta.

• Vähentää UV-säteilyn haitallisia vaikutuksia: ihon
ennenaikaista vanhenemista ja ihosairauksia.

Jatkuu seuraavalla sivulla



RENEWING ANTIOXIDANT TREATMENT
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• Sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattua ja
antioksidanttisista vaikutuksistaan tunnettua
vihreää teetä.

• Nutriance Synergy Cyclen viides vaihe:
kyseessä on täydellinen viisiosainen
ihonhoitoohjelma, jonka jokainen askel täydentää
edellistä. Askel viisi tekee ihosta nuorekkaan
kimmoisan.

• Vesiliukoinen ja rasvaton koostumus ylläpitää
ihon luonnollista pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin
kuuluvassa dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus,
joka toimii yhteistyössä kehon omien feromonien
kanssa ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi.
Ei peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.

SISÄLTÖ
Renewing Antioxidant Treatment
Suojakerroin 4 
50 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Jatkuu edelliseltä sivultaJatkuu edelliseltä sivulta



MOISTURIZING NIGHT FORMULA
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Miksi Nutriance Moisturizing Night Formula?
• Aaloegeeli, hydrolysoitu elastiini, merilevästä

uutettu sokeri ja pehmentävät aineosat vaikuttavat
yhdessä pitäen yllä ihon nuorekasta
kosteustasapainoa.

• Tekokkaaksi todettu Swiss Collagen Complexin ja
kosteuttavien aineiden yhdistelmä hoitaa ihoa
syvältä palauttaen nuorekkaan rasvatasapainon
ja tehden ihosta pehmeämmän ja sileämmän.

• Syvävaikutteinen hydrolysoitu elastiini ja
vesiliukoinen Swiss Collagen Complex auttavat
ihoa säilymään kiinteänä ja nuorekkaana.

• Rasvaliukoiset A-vitamiini (retinoli) ja E-vitamiini
suojaavat kimmoisaa ja nuorekasta ihoa vapaiden
radikaalien hyökkäyksiltä.

• Täydentää Nutriance Synergy Cyclea silloin, kun
ihosi tarvitsee erityistä hoitoa ja kosteutusta.

• Vesipohjainen, ylläpitää ihon luonnollista pHarvoa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus,
joka toimii yhteistyössä kehon omien feromonien
kanssa ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi.
Ei peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.

Moisturizing Night Formula
Anna ylellisen Moisturizing Night Formulan hoi-
tavan, syvältä kosteuttavan vaikutuksen helliä
ihoa nukkuessasi. Kun itse olet unten mailla,
ihosi nauttii luonnon aloe veran, kollageenin
sekä A-vitamiinin (retinoli) ja E-vitamiinin 
ainutlaatuisesta yhdistelmästä. Luonnolliset
kosteuttavat aineosat ja kosteuttavat lipidit hoi-
tavat ihoa syvältä ja ehkäisevät ikääntymisen
merkkien ilmaantumista. Tämä tehokas yövoide
estää kosteuden haihtumista ja kosteuttaa
samalla niin, että herätessäsi ihosi on sileä ja
silkinpehmeä.

SISÄLTÖ
Moisturizing Night Formula
50 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi yöllä käytettävä kosteusvoide?
• Säilyttää ihon kosteustasapainon ja häivyttää

ryppyjä ja hiusjuonteita sinun nukkuessasi.
• Syväkosteuttaa janoiset ihosolut, joita aurinko,

kuiva ilma, pakkanen sekä ikääntymisestä johtuva
kosteuden menetys kuivattavat päivän aikana.

• Silottaa ihon pintaa ja poistaa epätasaisuuksia
tehden ihosta nuorekkaan ja kauniin.

• Pitää ihon kosteuspitoisuuden korkeana myös
yöllä, jolloin tyynyliinaan ja lakanoihin imeytyy
kosteutta iholta, ja hidastaa ikääntymisen
vaikutuksia.



ANTI-AGING COLLAGEN CREAM
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Miksi kollageenivoide?
• Ylläpitää ihon kosteustasapainoa ja saa ihon

tuntumaan virkeän nuorekkaalta.
• Kosteuttaa janoiset ihosolut, joita aurinko, kuiva

ilma, pakkanen sekä ikääntymisestä johtuva
kosteuden menetys kuivattavat.

• Auttaa ihon pintasoluja toimimaan nuorten
pyöreiden ihosolujen tavoin täyttämällä ne
helposti imeytyvillä, kosteuttavilla aineosilla.

• Vähentää hiusjuonteiden syntymistä tasoittamalla
ihon pintaa hoitavilla aineilla, jotka toimivat
yhteistyössä ihon luonnollisen kosteuden kanssa.

Anti-Aging Collagen Cream
Anna ihosi nauttia ihanasti kosteuttavan Anti-
Aging Collagen Creamin kosketuksesta.
Täyteläinen ja houkutteleva voide sisältää run-
saasti kosteuttavia aineosia – kollageenia,
hydroelastiinia ja mukopolysakkarideja – ja sen
on kliinisissä testeissä todettu vähentävän ryp-
pyjen ja hiusjuonteiden syntyä. Anti-Aging
Collagen Cream virkistää ihoa, täyttää ihosolu-
ja ja edistää nuorelle iholle tyypillisen kos-
teustasapainon syntyä. Luonnon aloe vera,
provitamiini B5 (pantenoli) ja kurkku-uute
viilentävät ja hoitavat ihoa. Ihosta tulee
pehmeä, sileä ja miellyttävän tuntuinen.

SISÄLTÖ
Anti-Aging Collagen Cream
50 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Anti-Aging Collagen Cream?
• Vesiliukoisen kollageenin, hydroelastiinin ja

mukopolysakkaridien yhdistelmä syväkosteuttaa
ihon.

• Kliiniset testit osoittavat ihon kosteuspitoisuuden
lisääntyneen vielä 30 minuuttia käytön jälkeen.

• Ainutlaatuinen aloe veran, liukoisen kollageenin ja
elastiinin, skvaleenin sekä dimetikonin yhdistelmä
lisää ihon kosteuspitoisuutta.

• Kliiniset testit osoittavat, että voide kosteuttaa
ihoa ja vähentää merkittävästi ryppyjen ja
hiusjuonteiden syntymistä.

• Vesipohjaiset, kasviperäiset raaka-aineet, aloe vera
ja kurkku-uute viilentävät ja kosteuttavat ihoa
sekä ylläpitävät ihon normaalia pH-arvoa.

• Sisältää skvaleenia, joka yhdessä ihon oman talin
kanssa edistää optimaalisen kosteustasapainon
syntymistä.

• Tekee tutkitusti ihon sileämmäksi ja
kimmoisammaksi jättäen pintaan miellyttävän,
rasvattoman tunteen.

• Täydentää Nutriance Synergy Cyclea silloin,
kun ihosi tarvitsee ylimääräisen kosteusannoksen.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus, joka
toimii yhteistyössä kehon omien feromonien kanssa
ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi. Ei
peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.



ALOE VERA GEL
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Miksi Aloe Vera Gel?
• Miellyttävä, tehokas ja viilentävä apu auringon,

tuulen ja pakkasen rasittamalle iholle.
Vaikuttavana aineena paras aaloegeeli, jota
täydentävät kehäkukka, kamomilla, ruiskaunokki
ja mäkikuisma. Iho rauhoittuu nopeasti ja palautuu
entiselleen. 

• Kliiniset testit osoittavat tuotteen rauhoittavan ja
lievittävän lievää ihoärsytystä. 

• Iho, joka kärsii ympäristön kuivattavasta
vaikutuksesta asettaa suuremmat vaatimukset
solujen uusiutumiselle. Aloe Vera Gel sisältää
allantoiinia ja kehäkukkaa, jotka tehostavat
solujen uusiutumisprosessia.

• Kliiniset tutkimukset osoittavat geelin estävän
auringon, tuulen ja pakkasen kuivattavaa
vaikutusta kosteuttamalla ja parantamalla ihon
omaa kosteussulkua. Vaikuttavina aineina aloe
vera, lehmusuute ja provitamiini B5 (pantenoli).

• Täydentää Nutriance Synergy Cyclea tuomalla
helpotusta säiden ja tuulen rasittamalle iholle.

• Vesiliukoinen, ylläpitää ihon luonnollista pHarvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus,
joka toimii yhteistyössä kehon omien feromonien
kanssa ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi.
Ei peitä suosikkiparfyymisi tuoksua

Aloe Vera Gel
Kautta aikojen miljoonat ihmiset kaikkialla
maailmassa ovat turvautuneet luonnon aloe 
veraan hakiessaan apua lievästi ärtyneelle iholle.
Nutriance Aloe Vera Gel sisältää runsaasti 
puhdasta aloe veraa, kehäkukkaa, kamomillaa,
lehmusta, ruiskaunokkia ja mäkikuismaa sekä
solujen uusiutumista edistävää allantoiinia ja ihoa
pehmentävää provitamiini B5:tä (pantenoli).
Kliinisesti tutkittu, viilentää, kosteuttaa, elvyttää
ja rauhoittaa lievästi ärtynyttä ihoa. Edistää
auringon, tuulen ja säänvaihteluiden koetteleman
ihon uusiutumista. 

Miksi aaloegeeli?
• Aloe veraa on käytetty ihon hoitoon jo aikojen

alusta.
• Suojaa ympäristötekijöiden (aurinko, tuuli ja

pakkanen) kuluttavilta vaikutuksilta ja saa ihon
sekä näyttämään että tuntumaan uudistuneelta.

• Viilentää ja pehmentää rasittunutta ihoa: aloe
veran tiedetään lisäävän ihon joustavuutta ja
kimmoisuutta.

• Auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa
etenkin silloin, kun ihoon kohdistuu rasitusta.
Aloe vera vaikuttaa yhdessä ihon luonnollisen
kosteussuojan kanssa.

SISÄLTÖ
Aloe Vera Gel
100 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.



REFRESHING BATH & SHOWER GEL
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Miksi kylpy- ja suihkugeeli?
• Poistaa iholta hien ja ylimääräisen rasvan, joka ei

enää kosteuta ihoa. Kyseessä voi olla ihon oma
rasva tai ihonhoitotuotteiden jäämät.

• Poistaa lian ja ympäristönsaasteet, joita kertyy
jatkuvasti iholle.

• Poistaa ihon pinnalta kuolleet ihosolut, jotka
saavat ihon hilseilemään, tukkivat huokoset ja
tekevät ihon elottomaksi.

• Puhdistaa tehokkaasti vartalon ilman voimakasta
tai kuivattavaa saippuaa, joka voi horjuttaa ihon
luonnollista pH-arvoa.

Peseytyminen Refreshing Bath & Shower Gelillä
on uskomattoman raikas kokemus. Anna ihanien
yrttien, luonnon aloe veran, provitamiini B5:n
(pantenoli), mäkikuisman, kehäkukan ja 
sitruunamelissan helliä ihoasi. Refreshing Bath
& Shower Gel syväpuhdistaa hellävaraisesti
samalla ihoa hoitaen. Nauti miellyttävästä tuok-
susta ja silkkisestä tunteesta ihollasi! Rasvaton
Refreshing Bath & Shower Gel huuhtoutuu hel-
posti. Taputtele iho kylvyn tai suihkun jälkeen
kuivaksi pyyhkeellä ja levitä sille lopuksi
Nourishing Hand & Body Lotionia. 

Refreshing Bath
& Shower Gel

SISÄLTÖ
Refreshing Bath & Shower Gel
250 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Bath & Shower Gel?
• Erittäin mieto ja tehokkaasti puhdistava geeli,

joka poistaa iholta lian ja kuolleet ihosolut
raikastaen ihon.

• Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän kasviperäisiä
raaka-aineita, jotka elvyttävät ihoa ja tekevät siitä
kimmoisan. Näitä ovat kehäkukka, aloe vera,
mäkikuisma ja sitruunamelissa.

• Kosteuttava aloe vera, provitamiini B5 (pantenoli)
ja glyseroli suojaavat säänvaihteluiden ja tuulten
vaikutuksilta ja vahvistavat samalla ihon omaa
kosteussuojaa.

• Rasvaton, vesiliukoinen, helppo huuhdella,
jättää ihon puhtaaksi, kimmoisaksi ja raikkaaksi.

• Korostaa ihosi nuorekasta hehkua aloe veran ja
provitamiini B5:n (pantenoli) avulla.

• Vesipohjainen koostumus ylläpitää ihon normaalia
pH-arvoa.

• Nutriance-tuotesarja tarjoaa käyttöösi laadukkaita
ja ylellisiä ihon- ja hiustenhoitotuotteita, joiden
vaikutuksesta voit nauttia päivittäin.

• Kliinisesti testattu Euroopan arvostetuimpiin
kuuluvassa dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Refreshing Bath & Shower Gel tekee kylvystä
virkistävän vaahtokylvyn, mikäli kaadat sitä
ammeeseen ennen veden laskemista.

• Mieto tuoksu, joka häviää lähes täysin käytön
jälkeen.



GENTLE CLEANSING BAR
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Miksi kiinteä puhdistusaine?
• Puhdistaa kasvot tehokkaasti ihon omia,

kosteustasapainoa ylläpitäviä rasvoja säästäen.

• Runsas vaahto puhdistaa tehokkaasti ärsyttämättä
herkintäkään ihoa.

• Poistaa lian ja ympäristönsaasteet, joita kerääntyy
iholle erityisesti kaupunki- ja teollisuusympäristössä,
tupakansavuisissa tiloissa tai huoneissa, joiden
ilmastointi on puutteellinen.

• Puhdistaa ilman voimakkaasti kuivattavaa saippuaa,
joka voi horjuttaa terveen ihon luonnollista pH-
arvoa.

Gentle Cleansing Bar
Koe aivan uusi puhtauden tunne! Gentle
Cleansing Bar on ihanteellinen vaihtoehto saip-
pualle. Tämä ainutlaatuinen kiinteä puhdistus-
aine täyttää kaikki toiveesi: se vaahtoaa run-
saasti ja pehmeästi, puhdistaa hellävaraisesti ja
sisältää 32 % kosteuttavia aineosia! Saippuaton
Gentle Cleansing Bar liukuu iholla kevyesti
syväpuhdistaen kasvot ja koko vartalon.
Täydellinen tuote herkälle iholle. Riittoisa
käytössä, huuhtoutuu helposti ja jättää iholle
puhtaan ja silkinpehmeän tunteen.

SISÄLTÖ
Gentle Cleansing Bar
125 g

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Gentle Cleansing Bar?
• Ihanteellinen saippuaton vaihtoehto. Kliinisesti

testattu, ei ärsytä ihoa. Sopii erityisesti
herkkäihoisille.

• Puhdistaa hellävaroen, poistaa ihon pinnalta
epäpuhtaudet ja kosteuttaa. Sisältää 32 %
kosteuttavia aineosia!

• Runsas ja täyteläinen vaahto puhdistaa kasvojen
ja vartalon ihon hellävaraisen tehokkaasti.

• Huuhtoutuu helposti ja jättää ihon
silkinpehmeäksi.

• Mieto, vesiliukoinen puhdistusaine, joka suojaa
ihon luonnollista pH-arvoa.

• Nutriance-tuotesarja tarjoaa käyttöösi joukon
korkealaatuisia ihonhoitotuotteita, joiden
vaikutuksesta voit nauttia päivittäin.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin pesun
jälkeen. 



MOISTURIZING HAND & BODY LOTION
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Miksi käsi- ja vartalovoide?
• Ihosi on kovilla päivän aikana. Erityisesti kädet

ovat jatkuvasti kosketuksessa eri pintoihin (esim.
paperi, kangas, puu), jolloin ne menettävät
kauneutensa ja hyvinvointinsa kannalta tärkeää
kosteutta.

• Auttaa torjumaan auringon, tuulen, pakkasen ja
muiden ympäristötekijöiden (esim. pesuaineet,
rasva, kloori) haitallista vaikutusta ihoon.

• Säilyttää ihon kosteuden, kimmoisuuden ja
nuorekkuuden aamusta iltaan.

• Erinomainen kylvyn tai suihkun jälkeen.
Viilentävä ja kosteuttava käsi- ja vartalovoide saa
ihon virkistymään ja uudistumaan.

Moisturizing Hand
& Body Lotion
Aurinko, tuuli, ympäristönsaasteet, lika, rasva,
vesi, kloori ja pakkanen eivät jätä ihoasi rauhaan.
Moisturizing Hand & Body Lotion palauttaa
iholle sen nuorekkaan silkinpehmeyden.
Viilentävä aloe vera, provitamiini B5 (pantenoli)
ja rauhoittava kamomilla kosteuttavat ihoa
aamusta iltaan!

SISÄLTÖ
Moisturizing Hand & Body Lotion
250 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Nourishing Hand & 
Body Lotion?
• Ehkäisee säänvaihteluiden ja tuulen kuivattavaa

vaikutusta kosteuttamalla ihoa ja vahvistamalla
sen omaa kosteussuojaa. Sisältää aaloegeeliä,
glyseriiniä ja pantenolia. 

• Kliiniset testit osoittavat ihon kosteuspitoisuuden
olevan suurempi vielä neljä tuntia käytön jälkeen,
eli tuotteen kosteuttava vaikutus säilyy pitkään.

• Viilentävät kamomillauutteet: bisabolol ja
matricaria ravitsevat ja kirkastavat ihoa.

• Nopeasti imeytyvä, rasvaton voide tekee ihosta
terveen kimmoisan.

• Tuote sopii koko vartalon ja erityisesti käsien
iholle, joka kokee kovia päivän aikana. Pidä
voidepullo myös töissä helposti saatavilla ja lisää
aina tarvittaessa.

• Vesiliukoinen, suojaa ihon luonnollista pH-arvoa.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Mieto tuoksu, joka haihtuu lähes täysin käytön
aikana. Ainutlaatuinen yksilöllinen koostumus, joka
toimii yhteistyössä kehon omien feromonien kanssa
ja sekoittuu huomaamatta ominaistuoksuusi. Ei
peitä alleen suosikkiparfyymisi tuoksua.



RICH REVITALIZING SHAMPOO JA MILD REVITALIZING SHAMPOO
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Miksi shampoo?
• Irrottaa pölyn, lian, hien, ympäristönsaasteet,

hiuslakan ja muut muotoilutuotteet, jotka
tarttuvat hiusta suojaavaan rasvakerrokseen ja
tekevät hiuksista kiillottomat.

• Estää lian ja rasvan kertymistä hiuksiin paksuksi,
elottomaksi kerrokseksi.

• Poistaa lian ja epäpuhtaudet vahingoittamatta
hiuksia ja tekemättä niitä kuiviksi ja vaikeasti
käsiteltäviksi.

• Puhdistaa ja irrottaa hiuksista ja hiuspohjasta lian
jättämättä niihin pesuainejäämiä.

Rich Revitalizing Shampoo
ja Mild Revitalizing Shampoo
Ylelliset Nutriance-shampoot pesevät pois lian ja
antavat hiuksille kiiltoa. Valitse Rich Revitalizing
Shampoo normaaleille ja rasvoittuville hiuksille
tai hellävarainen Mild Revitalizing Shampoo
kuiville, hauraille tai kemiallisesti käsitellyille
hiuksille ja hiuspohjalle. B3-vitamiini, pro-
vitamiini B5 (pantenoli) ja tarkoin valitut
kasviperäiset raaka-aineet puhdistavat
tehokkaasti ja antavat hiuksille kiiltoa ja 
runsautta tehden niistä helppohoitoiset.
Hiukset ja hiuspohja puhdistuvat ja virkistyvät
hellävaraisen shampookäsittelyn jälkeen. 

Miksi Nutriance Rich Revitalizing Shampoo?
• Syvävaikutteinen ja hellävarainen tehopuhdistaja

pesee hiukset niitä kuivattamatta. Sisältää luonnon
taikapähkinää, joka poistaa hiuksista liian rasvan.

• B3-vitamiini (niasiiniamidi) ja provitamiini B5
(pantenoli) säilyttävät hiusten luonnollisen
kosteustasapainon ja tekevät niistä kiiltävän
runsaat.

• Tehokas, syväpuhdistava shampoo, joka herättää
eloon hankalimmatkin hiukset. Sopivan
hellävarainen päivittäiseen pesuun.

• Mieto shampoo huuhtoutuu helposti tehden
hiuksista elinvoimaiset ja helposti käsiteltävät.

• Nutriance-tuotesarja tarjoaa käyttöösi laadukkaita
ja ylellisiä hiusten- ja ihonhoitotuotteita, joiden
vaikutuksista voit nauttia joka päivä.

• Vesiliukoinen, säilyttää hiusten ja hiuspohjan
luonnollisen pH-arvon.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin
kuuluvassa dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Puhtaan raikas tuoksu, joka miellyttää koko
perhettä. Korkealaatuiset hajusteet jättävät
miellyttävän tuoksun, joka ei ole liian hallitseva.



RICH REVITALIZING SHAMPOO JA MILD REVITALIZING SHAMPOO

Nutriancen tarina FI 2006.0927

SISÄLTÖ
Rich Revitalizing Shampoo
250 ml

Mild Revitalizing Shampoo
250 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Mild Revitalizing Shampoo?
• Syvävaikutteinen ja hellävarainen

tehopuhdistaja pesee hiukset niitä kuivattamatta.

• B3-vitamiini (niasiiniamidi) ja provitamiini B5
(pantenoli) säilyttävät hiusta suojaavan
luonnollisen kosteustasapainon ja tekevät niistä
kiiltävän runsaat.

• Kasviperäiset raaka-aineet, kuten aaloegeeli ja
kamomilla tekevät vaahdosta pehmeän ja
virkistävän.

• Erittäin mieto, huuhtoutuu helposti, tekee
hiuksista elävät ja helposti käsiteltävät.

• Nutriance-tuotesarja tarjoaa käyttöösi laadukkaita
ja ylellisiä hiusten- ja ihonhoitotuotteita, joiden
vaikutuksista voit nauttia joka päivä.

• Vesiliukoinen, säilyttää hiusten ja hiuspohjan
luonnollisen pH-arvon.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Puhtaan raikas tuoksu, joka miellyttää koko
perhettä. Korkealaatuiset hajusteet jättävät
miellyttävän tuoksun, joka ei ole liian hallitseva.



ENRICHING CONDITIONER

Nutriancen tarina FI 2006.09 28

Miksi hoitoaine?
• Palauttaa hiusten alkuperäisen kiiltävän, joustavan

ja nuorekkaan rakenteen ja korjaa muotoilun ja
kosteuden menetyksen aiheuttamia vaurioita.

• Vahvistaa ihoa luonnostaan suojaavaa rasvaa, jota
aurinko, tuuli, muotoilu, värjäys ja jopa
kampaaminen ja harjaaminen kuluttavat.

• Edistää hiusten luonnollista kosteustasapainoa,
hoitaa kuivia latvoja ja estää hiusten muuttumisen
kuiviksi, hauraiksi ja sähköisiksi.

• Tekee hiuksista runsaat ja helposti käsiteltävät ja
estää niiden takkuuntumisen.

Enriching Conditioner
Harjaaminen, kampaaminen, lämpömuotoilu,
ilmansaasteet ja kemialliset käsittelyt rasittavat
hiusta. Kosteuttava Enriching Conditioner tekee
hiuksista kestävät ja helposti käsiteltävät saaden
ne todella tuntumaan hyviltä. Provitamiini B5
(pantenoli) antaa hiuksille kosteutta, kiiltoa ja
runsautta.

SISÄLTÖ
Enriching Conditioner
250 ml

Ainesosaluettelon löydät tuotteen etiketistä.

Miksi Nutriance Enriching Conditioner?
• Ainutlaatuinen yhdistelmä hoitavia aineita, jotka

tekevät hiuksista pehmeät, helposti kammattavat
ja kauniit. Kuivien ja vahingoittuneiden hiusten
käsittely helpottuu. Suojaa muotoilun ja muiden
ympäristötekijöiden kuluttavalta vaikutukselta.

• Mukana manteliuute ja provitamiini B5
(pantenoli), jotka ylläpitävät hiusten luonnollista,
suojaavaa rasvatasapainoa ja antavat niille
tuuheutta ja kiiltoa.

• Täydentää hyvin molempien Nutriance
Revitalizing Shampoiden vaikutusta.

• Hellävarainen, huuhtoutuu helposti ja tekee
hiuksista elävät ja helposti käsiteltävät estäen
takkuuntumisen.

• Nutriance-tuotesarja tarjoaa käyttöösi laadukkaita
ja ylellisiä hiusten- ja ihonhoitotuotteita, joiden
vaikutuksista voit nauttia joka päivä.

• Vesiliukoinen, säilyttää hiusten ja hiuspohjan
luonnollisen pH-arvon.

• Testattu kliinisesti Euroopan johtaviin kuuluvassa
dermatologisessa tutkimuslaitoksessa.

• Puhtaan raikas tuoksu, joka miellyttää koko
perhettä. Korkealaatuiset hajusteet jättävät
miellyttävän tuoksun, joka ei ole liian hallitseva.
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