
    TEOXANE IHONHOITOTUOTTEET  

Advanced Filler Eyes Contour          
Silmänympärysseerumi 

Ohuelle ja herkälle silmänympärysalueen iholle 

syntyy helposti tummentumia ja hienoja ryppyjä. 

Alueen mikroverenkierto voi iän mukana heikentyä 

ja saada aikaan väsähtäneen ilmeen. Silmänaluset 

tummuvat ja usein esiintyy myös turvotusta.  

Advanced Filler Eyes Contour –seerumi sisältää 

RHA™ hyaluronihappoa ja Biophytexiä, jotka akti-

voivat ihon mikroverenkiertoa palauttaen ihon raik-

kauden ja nuorekkuuden, vaalentaen tummia sil-

mänalusia ja laskien turvotusta.  

Seerumin roll-on annostelija on hygieeninen ja 

miellyttävä sekä säästää seerumia levittäen sen 

vain halutulle alueelle. Seerumilla on välitön viilen-

tävä ja virkistävä vaikutus.  

Käyttösuositus: levitetään roll-on applikaattorilla 

silmänympärysalueelle aamuin illoin ihon puhdis-

tuksen jälkeen. 

Sisältö 15 ml 

Advanced Filler Anti-wrinkle voide 
Täydellinen yhdistelmä RHA™ Hyaluronihap-

poa ja uudistavia ainesosia sisältävä voide 

vaikuttaa syvällä ihon kerroksissa vahvistaen 

ihon rakenteita ja vähentäen ryppyjä. Advan-

ced Filler kosteuttaa ja palauttaa ihon elasti-

suuden. Iho tuntuu käytön jälkeen pehmeältä 

ja elinvoimaiselta. Säännöllisesti käytettynä 

hidastaa ikääntymisen merkkejä ja vähentää 

ryppyjä. Ihosta tulee täyteläinen ja kiinteä.  

Käyttösuositus: levitetään 2-3 painallusta 

kasvoille ja kaulalle aamuin ja illoin RHA-

seerumin päälle. 

Voidetta on saatavana normaali- ja sekaiholle 

sekä kuivalle iholle. 

Sisältö 50 ml 

Hyaluronihappoa, uudistavia ainesosia, antioksidantteja, mineraaleja ja vitamiineja sisältävät voiteet ja seerumit tekevät ihmeitä iholle.  

RHA-seerumi ihon uudistami-
seen ja suojaamiseen 

Korkea RHA™ Hyaluronihappopitoi-

suus aktivoi ihon luonnollisen uudistu-

misprosessin. Seerumin sisältämät 

antioksidantit suojaavat ihoa vapaiden 

happiradikaalien ja UV-säteiden hai-

tallisilta vaikutuksilta. Aktiiviset ai-

nesosat kosteuttavat ja kiinteyttävät 

ihon välittömästi. 14 päivän käytön 

jälkeen iho on tasaisempi, hohtavam-

pi ja kauniin värinen.  

Käyttösuositus: levitetään 2-3 painal-

lusta aamuin ja/tai illoin. 

Sisältö 30 ml 

Advanded Perfecting Shield kevyesti 
sävyttävä Anti-wrinkle voide SPF30 

Vahva anti-aging vaikutus on saavutettu antioxi-

danteilla, anti-wrinkle peptideillä ja aurinkosuojal-

la, jotka toimivat yhdessä Teoxanen kosteuttavi-

en ja elvyttävien ainesosien kanssa.  

Iho tuntuu heti käytön jälkeen kosteutetulta, peh-

meältä ja heleältä. Sävytetyt, valoa heijastavat 

pigmentit mukautuvat luonnollisesti kaikkiin 

ihosävyihin.  Suojakerroin 30.  

Jo 7 päivän käytön jälkeen iho on kiinteämpi, 

tasaisempi ja väsymyksen merkit ovat kadon-

neet.  

Käyttösuositus: levitetään tasaisesti kasvojen ja 

kaulan alueelle. Vältä silmien aluetta.  

Sisältö 50 ml 

RHA™ Micellar Solution kasvovesi     

Puhdistava kasvovesi kasvoille ja silmille.  

Ainutlaatuinen yhdistelmä RHA™ hyaluronihap-

poa ja rauhoittavaa ruusuvettä täydelliseen ihon-

puhdistukseen.  

Misellivesi on antiseptinen eikä sisällä saippuaa. 

Sopii kaikille ihotyypeille, myös kaikista herkim-

mälle. 

Käyttösuositus: aamuin illoin meikinpoistoon, 

ihonpuhdistukseen ja kasvovetenä. Ei tarvitse 

huuhdella.  

Sisältö 200 ml 

RE(COVER) COMPLEXION SPF50 
Ihanteellinen, peittävä ja suojaava (suojakerroin 50) meikkivoide käytettäväksi erityisesti kauneuskirur-

gisten toimenpiteiden jälkeen. Voide peittää tehokkaasti mustelmat, punoituksen ja pistosjäljet. Tuote 

sisältää: kosteuttavaa hyaluronihappoa, runsaasti väripigmenttejä, arnicauutetta, E-vitamiinia ja tehok-

kaan UV-suojan SPF50.  

RHA® x VCIP SERUM – C-
vitamiiniseerumi  

Seerumi estää pigmenttiläiskien synty-

misen, hidastaa ihon ikääntymistä, 

kirkastaa ihon väriä, kiinteyttää, lisää 

kollageeni I ja IV tuotantoa, vahvistaa 

ihon pintakerrosta ja lisää elastisuutta.  

Seerumi sisältää luontaista RHA hy-

aluronihappoa, solujen uudistumista 

edistävää NovHyal’ ia sekä C -

vitamiinia. 

Seerumia levitetään aamuin ja illoin 

kasvoille, kaulalle ja decolleté-alueelle 

ennen päivä/yövoiteen levittämistä. 

Seerumin pH 5-6. 

Sisältö 30 ml 



TEOXANE  Laboratories on hyödyntänyt paten-

toitua RHA (Resilient Hyaluronic Acid) teknologiaa 

kehittäessään täydellisen ihonhoitotuotesarjan. 

Teosyal® Ihonhoitotuotteet soveltuvat kaiken ikäi-

sille ja kaikille ihotyypeille, myös kaikkein herkimmil-

le. Ainutlaatuisen koostumuksen omaavat tuotteet  

kosteuttavat, vahvistavat ja heleyttävät ihoa.  

Sarjasta löytyy  myös tuotteita, jotka on erityisesti 

kehitetty hoitamaan ja suojaamaan ihoa kauneus-

kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.  

Uusi Teosyal®RHA täyteainesarja on kehitetty 

erityisesti kasvojen liikkuvimmille alueille. Geeli on 

erittäin joustavaa ja kimmoisaa. Vaikutus on välitön 

ja pitkäkestoinen. 

Ilmeet tekevät kasvoista persoonalliset.  

Teosyal®RHA on ensimmäinen hyaluronihappo, joka 

ottaa huomioon kasvojen ilmeet. Iho mukailee ilmeitä 

ja joustaa lihasten supistuessa.  Ajan saatossa ihon 

elastisuus vähenee ja ihosta tulee kuivempi ja ohuem-

pi. Iho veltostuu ja ilmejuonteet tulevat esiin.  

 

Teoxane Laboratories on kehittänyt uuden RHA täy-

teainesarjan, joka tukee ihon liikkeitä säilyttäen sa-

malla ihon elinvoiman ja pehmeyden. 

Teosyal RHA sopii kasvojen liikkuvimmille alueille: huu-

let, poskipäät, nenän- ja suupielten väliset juonteet, 

otsa, silmäkulmat… 

RHA silottaa kasvojen juonteet hellävaraisesti ja välit-

tömästi. Kasvojen luonnollinen ilmeikkyys säilyy.   

RHA hyaluronihapolla on pitkäkestoinen vaikutus ihon 

kimmoisuuteen.  

Teosyal RHA täyteaineita on neljää eri vahvuutta, jois-

sa hyaluronihapon pitoisuus vaihtelee                        

15—23 mg/ml. 
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