PARIS
BOSTON

SKINTIFIQUE förser människor, med känslig eller reaktiv
hud, med högteknologiska dermatologiska produkter för
att förbättra hudens komfort.
SKINTIFIQUEs grundare och medarbetare, baserade i
Boston, USA och Paris, Frankrike, tar tillvara på den bästa
expertisen inom dermatologi och materialvetenskap för
att utveckla de funktioner som används i våra produkter.
Denna kombination av expertis har lett fram till mycket
effektiva produkter speciellt lämpliga för känslig eller
reaktiv hud.

Varje produkt från SKINTIFIQUE innehåller ett noggrant
utvalt, begränsat antal ingredienser för att minimera
riskerna för oönskade hudreaktioner. Alla produkter är
fria från paraben, silikon, dimetikon, vaselin och andra
oljederivat, mineraloljor, parfym samt EDTA.

Varje produkt är baserad på tre principer:
EFFEKTIVITET:
- Ingredienserna är vetenskapligt erkända för sin effektivitet.
- Doseringen av varje ingrediens är noggrant utvald för att
optimera effektiviteten.
SÄKERHET:
- Begränsat antal ingredienser för att minimera riskerna för
oönskade hudreaktioner.
- Ingredienserna är noggrant utvalda för att minimera riskerna att orsaka hudirritation.
HUDKOMFORT: :
- Konsistensen är speciellt anpassad för känslig eller
reaktiv hud.
- SKINTIFIQUEs produkter går in lätt i huden samtidigt som
den tillåts att andas.

SKINTIFIQUES PRODUKTER:
Högteknologiska, dermatologiska produkter för människor med känslig eller reaktiv hud.

HUDTYP

VARFÖR
SKINTIFIQUE ?

EFFEKT PÅ HUDEN

Krämen som skyddar mot
metaller, såsom nickel och
PROTECTIVE KÄNSLIG ELLER
krom, som ofta finns i
REAKTIV HUD vardagliga föremål såsom
CREAM
HPS
smycken, klockor, mynt,
kläder, läder, osv….

Den fuktgivande krämen
som även skyddar mot
MOISTURIZING KÄNSLIG ELLER metaller, såsom nickel och
LOTION HP REAKTIV HUD
krom, som kan komma i
kontakt med huden.

Denna kräm innehåller hela
HYDRATING
40% fuktgivare. Dess
KÄNSLIG ELLER
GEL
konsistens är speciellt
REAKTIV HUDEN
PLUS HS
utvecklad för känslig eller
mycket torr hud.

CLEANSER
P

0%

Rengöraren som effektivt
KÄNSLIG ELLER eliminerar föroreningar från
REAKTIV HUD huden, samt även tar bort
metallföroreningar såsom
nickel och krom.

paraben, silikon,
mineraloljor, parfym, EDTA

SÄKERHET
(ANTAL
INGREDIENSER)

Skyddar i vissa fall upp till
12 timmar. För en majoritet
av användarna är skyddet
verksamt i mer än 8 timmar.

En daglig fuktgivare som
även skyddar huden mot
irritation

FUNKTION

ANVÄNDARINSTRUKTION
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FUKTGIVANDE
SKYDDANDE
LUGNANDE

Applicera vid behov på det
utsatta området. Rengör
med Skintifiques
Cleanser P eller
skölj med vatten.
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på kroppen
FUKTGIVANDE
SKYDDANDE Skakas före användning

Applicera rikligt

Ger bättre hydratisering än
typiska fuktgivande
produkter, med långvariga
effekter.
Lugnar även huden.
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Mild rengöring
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Alla produkter är hypoallergena.
Skintifique SAS 11, av Myron Herrick 75008 Paris France
www.skintifique.com
Skintifique est une marque déposée.

Applicera rikligt,
speciellt på torra områden.
FUKTGIVANDE Använd regelbundet för att
LUGNANDE bibehålla optimal fuktighet.

SKYDDANDE

Kan användas på kropp,
i ansikte och runt ögon.
Frivillig eftersköljning
med vatten.

