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FULL CIRCLE OF SKIN CONDITIONING®
ihonhoidon ympyrä

SOKERI

KORJAA

PUHDISTA

KUORI
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“Alexandria Professional’s Full Circle of Skin 
Conditioning® -ohjelma on saanut 
inspiraationsa vartalosokeroinnin uudistavasta 
vaikutuksesta! Tämä ihonparannusohjelma on 
osoittautunut tehokkaaksi kaikille ihotyypeille 
auttamaan karvojen vähentämisessä samalla kun 
parannetaan ihon yleistä kuntoa. 

Sillä ei ole väliä mistä aloitat tässä ympyrässä - 
hyödyt ovat valtavia kunhan yksinkertaisesti 
aloitat!”

– Lina Kennedy 
toimitusjohtaja

Luonnon valmistama - 
sokerin inspiroima.

Alkusanat LINAlta
Full Circle -ohjelmasta
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PHENOMEN-ALL™
korjaa, kaunista, 

nuorenna

Vihdoinkin voide joka tekee 
kaiken! 

Alexandria Professional Phenomen-all™ voide 
on uniikisti suunniteltu seuraaviin 
tarkoituksiin:

• Kosteuta ja pehmennä
• Hoida sisäänkasvaneet karvat
• Tasoita venymäarpia
• Tasoita epätasaista ihon 

rakennetta
• Tasapainota talineritystä
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PHENOMEN-ALL™ ELÄMÄÄ VARTEN

Tasoittaa hienoja 
juonteita

Vapauttaa sisäänkasvaneita karvoja

Pitää ihon 
pehmeänä

Meikin alle 
Primeriksi

Kosteuttaa
syvältä
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SISÄLTÖ
Koostumus, joka ruokkii ihoa

SHEAVOI - Sisältää runsaasti A-vitamiinia ja ihoa pehmittäviä aineita. 
Tulehduksen vastaisia ominaisuuksia, tasoittaa ihon sävyä ja 
rakennetta sekä auttaa kosteuttamaan ja parantamaan ihoa.

JOJOBAÖLJY - Auttaa puhdistamaan huokosia, tasapainottamaan 
talin eritystä, poistamaan epäpuhtaudet ja toimii emulgointiaineena 
ihon talin kanssa.

SEESAMINSIEMENÖLJY - Supoerkosteuttaja jossa on paljon 
antioksidanttista E-vitamiinia. Sekoittuu hyvin muiden öljyjen kanssa.

VIINIRYPÄLEÖLJY - Kiinteyttää ja kiristää sen lievän supistavan 
vaikutuksen takia, helpottaa ihon uudistumista ja haavojen 
paranemista.

SALVIAÖLJY: Antibakteerinen, eteerinen öljy, joka auttaa säätelemään 
öljyn määrää ihossa, huokosten puhdistumista ja rauhoittaa tulehdusta.
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Full Circle hoito-ohjelman 
jälkeen tatuointi kirkastui
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Ennen sokerointia
ei tuotteita

Full Circle hoidon jälkeen
iho nuortui
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Full Circle hoidon jälkeen iho on 
karvaton ja pehmeä

Phenomen-all™ voide on 
levitetty - iho on kosteutettu



15

Phenomen-all™ voidetta meikin 
alla primerina - iho hehkuu

Phenomen-all™ voide 
kosteuttaa ja raohoittaa
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Full Circle hoidon 
jälkeen iho on 
syväkosteutettu
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Phenomen-all™ voidetta 
meikin alla primerina, 

iho on kirkas
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TUOTTEEN PAINOPISTEET
Löydä Phenomen-all™ voiteen hyödyt

Kaunis, terve iho ei synny vahingossa, vaan omistautuneella kotihoidolla. Siksi suunnittelimme 

Full Circle of Skin Conditioning® -hoito-ohjelman. Avaintekijänä ohjelmassa on pehmentävä 

hoitovoiteemme Phemomen-all™. Kosteutuksen ja pehmentämisen lisäksi Phenomen-all™ 

korjaa, tasoittaa ja nuorentaa koko ihoasi!

IHO-ONGELMIEN HOITO

Ainutlaatuinen eteerisiä öljyjä sisältävä koostumus toimii harmoniassa useiden iho-ongelmien 

hoidossa. Salvian ja viinirypäleen öljyt toimivat mahtavana hoitona psoriasiksen, ihottumien ja 

tulehtuneen ihon hoidossa korkean linolihapon ja linalyyliasetaatin pitoisuuden takia. Koska 

tuotteessa on myös jojobaöljyä, joka jäljittelee ihon luonnolista talin eritystä, Phenomen-all™ 

voide kosteuttaa korkealaatuisesti ilman ärsytystä herkimmänkin ihon.

RAUHOITTAA TULEHDUSTA AKNE-IHOLLA

Akneen liittyvää tulehdusta käsitellään usein eritavoin kuin muita tulehduksia, mutta mitä jos 

näin ei tarvitsisi olla? Phenomen-all™ on suunniteltu säätelemään talin eritystä ihossa ja 

toimimaan luonnollisena antimikrobisena ja antiseptisena aineena. Tämä rauhoittaa ja parantaa 

tulehdusta sekä vaalentaa aknejälkiä iholla. 

Alexandria Professional® | DARE TO BE BARE | www.alexandriaprofessional.com
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ARPIEN JA RYPPYJEN VÄHENTÄMINEN

Salvian, viinirypäleen kuoren ja ruusupuuöljyn virkistävä voima tasoittaa ja kiinteyttää ihoa 

samalla kun se palauttaa ihon nuorekkaan elinvoiman vähentäen ryppyjä ja ikääntymisen 

merkkejä.  

HOITO SOKEROININ JÄLKEEN

Phenomen-all™ on ykkösvaihtoehto sokeroinnin jälkeen kosteuttamaan ihoa, estämään 

sisäänkasvaneita karvoja ja päivittäiseen ihon pehmentämiseen. 

Jos etsit täydellistä kosteusvoidetta jokaiseen

vuodenaikaan tai luonnollista hoitovoidetta

epäpuhtauksille ja arville - valitse tämä

voide aloittaaksesi Full Circle matkan!

Voide jolla voit aloittaa 
Full Circle matkan!
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 FULL CIRCLE-ohjelman vaiheet
Vartalosokerointi

Ensimmäinen askel ihon hoidossa ja karvojen poistossa.

1
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FULL CIRCLE-ohjelman vaiheet
Pehmitä ja korjaa

Käytä Phenomen-all™ voidetta ja Restore™ 
kosteusvoidetta sokeroinnin jälkeen ja päivittäin.

2
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FULL CIRCLE-ohjelman vaiheet
Kuorinta

Käytä Salt Smoothie® and Saltspring® suolakuorintoja 
poistamaan kuolleet ihosolut.

3
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FULL CIRCLE-ohjelman vaiheet
Detox eli epäpuhtauksien poisto

Mud Puddle® terveysnaamio puhdistaa epäpuhtauksia kehosta.

4
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MYYNTITUOTTEIDEN LUETTELO

Kuorinta Hoito Kosteutus Matkakoko Vegaaninen Gluteeniton Ei eläinkokeita

GF
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MYYNTITUOTTEET
Kuori ja puhdista (detox)

SALTSPRING®

Kuolleenmeren suola - rikastettu 
luonnollisilla mineraaleilla, 
nuorentaa koko kehoasi ja saa ihosi 
tuntumaan silkkiseltä ja pehmeältä.

MUD PUDDLE®

Luonnollinen unkarilainen muta, 
jossa on paljon tarpeellisia 
mineraaleja. Tämän monikäyttöisen 
nuorentavan hoidon on hyväksynyt 
Unkarin terveysministeriö 
hoitavana tuotteena ja sitä voidaan 
käyttää moniin hoitoihin koko 
vartalolle.

GF

GF
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MYYNTITUOTTEET
Vartalo- ja kasvokuorinnat

SALT SMOOTHIE®

Helppo valmis suolakuorinta 
smoothie – Salt Smoothie® 
suolakuorinta. 

Saat Saltspring® Kuolleenmeren 
suolan ja Restore kosteusvoiteen 
edut valmiina sekoituksena.

SWEET CHEEKS®

Hellä sokeripohjainen 
kasvokuorinta, joka kosteuttaa ja 
poistaa kuivaa ja kuollutta 
ihosolukkoa. Sopii myös 
bikinialueelle ja vartalolle..

GF

GF
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MYYNTITUOTTEET
Pehmennä ja rauhoita

PHENOMEN-ALL™

Korjaa, ravitsee ja kosteuttaa ihoa.
Niin hellävarainen, että sopii 
herkimmällekiin iholle.
Rauhoittaa ärsytystä ja pehmentää 
ihosoluja estäen sisäänkasvaneita 
karvoja.Tasapainottaa talineritystä ja 
auttaa myös tulehtuneen ihon 
hoidossa.

CC’ME®

Vegaaninen voide rauhoittamaan 
ja viilentämään ihoa enne ja 
jälkeen karvanpoistoa. Turvallinen 
ja tehokas kaikille ihotyypeille ja 
kaikkien karvanpoistomenetelmien 
kanssa. Auttaa vähentämään 
mahdollisia karvanpoistosta 
aiheutuvia reaktioita.

GF GF
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MYYNTITUOTTEET
Matka/tutusmispakkaukset

FULL CIRCLE OF SKIN 
CONDITIONING® MATKAPAKKAUS

Olemme ottaneet kaiken hyvän Full 
of Circle of Conditioning® hoito-
ohjelmasta ja luoneet 
matkapakkauksen, joka ihonhoidosta 
helppoa missä ikinä oletkin!

I LOVE MY SKIN SETTI

Helppoa ihonhoitoa matkalla. 
Pienemmät 57ml/59g koot 
Presept™ ihon puhdistusaineesta, 
Essential Tonic™ 
hoitosuihkeesta ja Restore™ 
kosteusvoiteesta.

GF GF
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MYYNTITUOTTEET
Kasvovesi ja -voide

DERMAWEAR™ DUOT

Viisi ainutlaatuisesti koostettua hoitosuihke ja kosteusemulsio duoa, 
jonka pohjana on Essential Tonic ja Restore. Näissä jokaisessa on lisätty 
erityisiä aromaterapiatuoksuja, joiden tarkoituksena on hoitaa erilaisia 
iho-ongelmia, kuten akne, tulehdus ja eloton iho. dullness. 

GF
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MYYNTITUOTTEET
Kivun lievitys

INJABULO™

Ainutlaatuinen afrikkalainen 
hierontavoide, jonka 
jäähdytysvaikutus rauhoittaa 
kipeitä lihaksia ja kosteuttavat 
ominaisuudet pehmentävät ihoa.

COMFORTÉ®

Paikallisesti käytettävä voide, 
joka on valmistettu luonnollisista 
ainesosista suoraan afrikan 
alkukantaisista metsistä. Hiero 
alavatsaan saadaksesi tehokasta, 
lääkkeetöntä kivunlievitystä 
kuukautiskipuihin. Ei vaikuta 
kehon omaan kemiaan.

GF

GF
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MYYNTITUOTTEET
Huulten hoito

BALM UP™ & BUFF UP™

Sokeripohjainen Buff Up™ auttaa poistamaan kuivaa ihoa huulista. Balm 
Up™ sheavoi pohjainen huulivoide hoitaa ja kosteuttaa - viisi eri makua. 
Sopii myös kynsille ja kynsinauhoille.

GF
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DARE TO BE Bare
“Full Circle of Skin Conditioning® on ihon terve 

elämäntapa. 

Kaikessa mitä teemme on kyse ihon eheyden 
vahvistamisesta. Olemme ylpeitä tarjotessamme 

universaalia ihonhoitoa, jossa käytetään luonnollisia, 
vegaanisia ja gluteiiniittomia ainesosia. Sydäntämme 

lähellä on terve, puhdasja kaunis iho.!” 
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