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SVARET TILL VARJE KVINNAS SKÖNHETSBEHOV.

Därför att ingen hud är den andra lik…
Academie Scientifique de Beaute erbjuder kvinnor som söker efter
välmående och skönhetsresultat, behandlingar och produkter som är
relevanta till deras hudtyp och problemområden.

NORMAL TILL KOMBINERAD HUD
FET HUD
TORR HUD
HUD MED RODNADER
ALLA HUDTYPER
MOT ÅLDRANDE

HUD EXPERTER

3 komplex av aktiva ingredienser finns i Académie Visage-serien.
Den hypoallergena aktiva ingrediens minskar och förhindrar tecken på
intolerans och obehag hos känslig hud.
Komplexet «100% Hydraderm» med original äppel vatten verkar i tre steg
som ger omedelbar och långvarig fukt och hjälper också till att förhindra
uttorkning av huden.
Komplexet «Vetenskapligt system» som är speciellt formulerat för mogen
hud hjälper till att minska djupa och fina linjer, förbättra hudens fasthet
och elasticitet, och gör huden mycket behaglig.
En ansiktsserie av produkter byggda kring ett omfattande förhållningssätt
av hudvård:

1. RENGÖR - TONA - PEELA
Rengör huden och förbered den för att ta emot de aktiva ingredienserna i
nästa steg av hudvård.

2. BEHANDLINGSBOOSTER
Aktivera och öka effektiviteten hos din hudvård.

3. ÅTERFUKTANDE BEHANDLING
Återställ och bibehåll optimal fuktnivå.

4. DAGLIGT BEHANDLING
Återställ balansen av varje hudtyp beroende på dess behov (överskott av
talg, brist på lipider ...).

5. SÄRSKILD BEHANDLING
Möt hudens specifika behov (minska kutana imperfektioner och rodnader,
radera djupa och fina linjer, förbättra hudens fasthet och elasticitet ...).

NORMAL TILL
KOMBINERAD HUD

GENTLE PEELING CLEANSER 2 IN 1
Flaska 250 ml
Rengöringsmjölk med små peelingkorn av cellulosa. Tar skonsamt bort makeup,
smuts och döda hudceller. Huden blir fin, mjuk och strålande. Applicera i cirkulära
rörelser över ansikte och hals. Skölj med vatten.
Innehåll: Rengöringsmedel 1%, Äppelvatten 1%, Rödalg extrakt 1%, Aloe vera 0,5%,
Peelingkorn 0,35%, Malva extrakt 0,2%, Havre extrakt 0,2%

MOISTURIZING TONER
Flaska 250 ml
Alkoholfritt ansiktsvatten. Uppfriskande, och i symbios med hudens
bakterieflora. Huden blir smidig och fräsch. Tag ansiktsvattnet på en
bomullsrondell och applicera över ansikte och hals.
Innehåll: Äppelvatten 10%, Glycerin från växter 2%, Rödbete extrakt 0,5%, Aloe vera
0,2%, Malva extrakt 0,05%, Havre extrakt 0,05%

CLEANSING FOAM
Flaska med pump 150 ml
Rengörande skum som tar bort makeup utan att torka ut huden.
Bibehåller hudens fukt och gör den smidig och strålande. Tag några pump med
skum och applicera med cirkulerande rörelser på fuktigt ansikte och hals, undvik
ögonkonturen. Skölj med vatten och följ upp med ansiktsvatten.
Innehåll: Bomullsextrakt 2%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,025%

CLEANSING WATER AND TONER
Flaska 250 ml
En rengöringsprodukt som varken innehåller alkohol eller färgämnen.
Denna produkt avlägsnar smink från ansikte och ögon på ett lätt och smidigt sätt.
Huden blir ren och klar. Applicera produkten med hjälp av en
bomullsrondell och svep över ansikte och hals tills huden är ren. Skölj inte.
Innehåll: Rosenvatten extrakt 1%, Allantoin 0,2%, Hypoallergen aktiv ingrediens
0,025%
* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

LIGHT FLUID
Flaska med pump 50 ml
Återfuktande dag och nattfluid med en lätt konsistens för normal till kombinerad
hud som behöver fukt. Lämpar sig speciellt bra i varma klimat. Huden återtäller sin
smidighet och fräschör. Appliceras morgon och kväll med lätta massagerörelser
över ansikte och hals på rengjord hud.
Innehåll: Äppelvatten 58%, Trehaloskomplex och vegetabiliska proteiner 3%,
Rödbete extrakt 3%, Imperata cylindrica (gräsart) extrakt 3%

*

MOISTURIZING PROTECTION CREAM
Tub 50 ml
Dag och nattcreme för känslig hud. Återfuktar och skyddar. Gör huden behaglig
och mjuk. Appliceras morgon och kväll med lätta massagerörelser över ansikte och
hals på rengjord hud.
Innehåll: Fuktighetskomplex 11%, Extrakt av termiska alger 2%, Jästextrakt 2%,
Arganolja 2%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0.5%

VELVETY CREAM
Burk 50 ml
En creme med sammetskonsistens idealisk för normal men fuktfattig hud.
Huden återhämtar sin hälsa, renhet och utstrålning. Appliceras morgon och kväll
med lätta massagerörelser över ansikte och hals på rengjord hud.
Innehåll: Äppelvatten 55%, Glycerin av vegetabiliskt ursprung 5%, Trehaloskomplex
och vegetabiliska proteiner 3%, Extrakt av rödbeta 3%,

*

OXYGENATING AND STIMULATING ANTI-POLLUTION CARE
Burk 50 ml
Dag och nattcreme för normal hud men som har en tendens att se grå, trött och
glåmig ut. Denna creme syresätter huden och bekämpar fria radikaler och yttre
aggressioner i miljön. Förstärker hudens naturliga skydd för att underhålla och
återfukta huden. Används morgon och / eller på kvällen, på en rengjord hud.
Dutta ut lite creme och massera in cremen med djupa tag.
Innehåll: Honungsextrakt 4,7%, Majsolja 3%, Anti fria radikaler 2,8%, Matterande
puder 2,1%, Jästextrakt 1,9%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%

APRICOT MASK
Enkeldoser 10 ml x 8
Ansiktsmask som piggar upp och återupplivar huden i geléform för att ge den en
omedelbar lyster. Denna monodos produkt är lätt att använda, hygienisk och
praktisk. Perfekt att lägga ner i väskan för helgen och / eller för att resa.
Används en till två gånger i veckan, eller varje gång din hud behöver extra lyster.
Applicera masken över rengjort ansikte och hals ( undvik ögonkonturen), låt den
sitta i 10-15 min och skölj sedan med vatten. Torka torrt och avsluta med
ansiktsvatten.
Innehåll: Aprikos-extrakt 3,6%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,1%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

FET HUD
PURIFYING CLEANSING GEL
Flaska 250 ml
Rengöringsgel för fet hud med ett komplex av naturliga lugnande aktiva
ingredienser, tar bort orenheter och makeup. Gör huden fräsch och ren utan att
torka ut huden men sänker PH värdet. Tag en liten klick gel i händerna.
Löddra upp med vatten och tvätta ansikte och hals. Skölj av med vatten, torka
försiktigt och följ upp med ansiktsvatten. Undvik ögonkonturen.
Innehåll: Lactisk hydrolysat 0,5%, Aloe vera 0,5%, Hypoallergen aktiv
ingrediens 0,025%

NORMALIZING TONER
Flaska 250 ml
Alkoholfritt ansiktsvatten som är sammandragande för porerna, perfekt avslut på
rengöring av ansikte och hals. Tag produkten på en bomullsrondell och applicera
över ansikte och hals.
Innehåll: Aloe vera 4%, Lactisk hydrolisat 3%, Salvia extrakt 1%, Honungsextrakt 1%,
Hypoallergen aktiv ingrediens 0,025%

PURIFYING TONER
Flaska 250 ml
Ansiktsvatten med alkohol som rengör fet hud med orenheter och blemmor
ansiktsvattnet matterar ner huden tack vare silica puder. Verkar sammandragande
på porerna. Skaka flaskan innan användning. Tag produkten på en bomullsrondell
och applicera över ansikte och hals.
Innehåll: Rosvattenxtrakt 0,15%, Hamamelisvatten 0,8%, Svavelkomplex 0,5%,
Kiseldioxid 0,5%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,025%, Fuktgivare av vegetabiliskt
ursprung 0,9%

HIGH ABSORBENT MOISTURE GEL
Flaska med pump 50 ml
Fukt gel för fet hud, idealisk lätt konsistens. Rekommenderas i heta och fuktiga
klimat. Återbalanserar och upprätthåller hudens optimala fuktighetsnivå. Huden får
fukt och strålar. Används morgon och kväll, applicera med lätta massagerörelser
på väl rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Ursprungligt äppelvatten 57%, Trehaloskomplex och vegetabiliska proteiner
3%, Extrakt av rödbeta 3%, Imperata cylindrica extrakt ( gräsart) 3%,

*

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

NORMALIZING FLUID
Tub 50 ml
Denna lätta dag och nattfluid för fet hud reglerar produktion av sebum. Den återfuktar
och matterar huden omedelbart och varaktigt. Huden blir matt, strålande, ren och
fräsch.
Denna produkt är perfekt som makeupbas för fet hud. Används morgon och kväll.
Applicera med lätta massagerörelser på väl rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Absorberande pulver 5%, Sebo-reglerande aktiv ingrediens 4%, Squash extrakt
3%, Grapefrukt extrakt 3%

*

PURIFYING AND MATIFYING CARE
Burk 50 ml
Perfekt creme som används på natten och på dagen under vinterhalvåret för fet och
kraftig hud. Cremen innehåller Salicylsyra och slipar huden under användandet.
Passar utmärkt om man har acneärr och ojämnheter i huden.
Cremen reglerar produktion av sebum.
Den matterar huden omedelbart och varaktigt. Huden blir matt, strålande, ren och
fräsch.
Innehåll: Mattifierande pulver 1%, Salicylsyraderivat 0,75%, Aminosyrakomplex 0,5%,
Ris-extrakt 0,25%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%,

PURIFYING CARE
Tub 50 ml
Perfekt creme för fet hud med finnar och blemmor som balanserar hudens pH.
Minskar talgproduktionen. Huden blir renare och matt. Används morgon och/ eller
kväll, applicera med lätta massagerörelser på väl rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Lactisk hydrolisat 10%, Kaolin 3%, Svavelkomplex 1%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,5%, Kamfer 0,08%

PURIFYING CONCENTRATE IZ 17
Roll-on 8 ml
Smart roll-on som torkar ut orenheter och blemmor. Trollar bort blemmor på några
dagar, används innan blemman är på väg, under tiden och strax efter.
Rengör epidermis.
Applicera lokalt på blemmor och orenheter. Kan användas en till två gånger dagligen.
Innehåll: Iris-zinkkomplex 82,75%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%

DYNARGILIANE PURIFYING MASK
Tub 50 ml
Rengörande mask. Absorberar överskott av talg. Tar bort döda hudceller och verkar
sammandragande porerna. Gör huden helt ren och frisk. Använd en till två gånger i
veckan, applicera ett mellantjockt lager på rengjort ansikte och hals (undvik
ögonkonturen), låt den sitta på i 10-15 min och skölj sedan med vatten. Torka torrt.
Avsluta med ansiktsvatten.
Innehåll: Kaolin 38,8%, Kisel 2%, Aprikosmandelolja 2%, Växt extrakt komplex 1%,
Hypoallergen aktiv ingrediens 0,1%
* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

TORR HUD
RICH CREAM
Burk 50 ml
Fuktcreme för torr hud. Idealisk för hud som är torr och har brist på lipider.
Riklig konsistens på fukt. Används gärna i kallt och torrt klimat. Cremen återställer
hudens smidighet, komfort och lyster. Används morgon och kväll, applicera på
rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Äppelvatten 38%, Trehaloskomplex och vegetabiliska proteiner 3%,
Extrakt av rödbeta 3%, Imperata cylindrica ( gräsart) extrakt 3%, Potatisväxt extrakt
3%, Aloe vera 2%, acadamia olja 1% *

EXTRA RICH CREAM
Burk 50 ml
Riklig fuktcreme för torr hud. Rik och omhuldande konsistens för särskilt torr och
fuktfattig hud i stort behov av lipider. Rekommenderas vid extrema
klimatförhållanden (kallt, vind, skidåkning etc). Återbalanserar och upprätthåller
hudens optimala fuktighetsnivå. Används morgon och kväll, applicera på rengjord
hud över ansikte och hals.
Innehåll: Ursprungligt äppelvatten 31%, Trehaloskomplex och vegetabiliska proteiner
3%, Extrakt av rödbeta 3%, Imperata cylindrica (gräsart) extrakt 3%, Potatisväxt extrakt
3%, Glycerin av vegetabiliskt ursprung 2% *

DAILY PROTECTION CREAM
Tub 50 ml
Närande creme för torr hud som skyddar dagligen. Ger komfort och en känsla av
välbefinnande. Används morgon och / eller kväll, applicera med lätta
massagerörelser på rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Växtkomplex, solrosolja, hasselnötsolja och vetegroddsolja 2,1%,
Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%, Allantoin 0,19%

DERMONYL
Burk 50 ml
Denna rikligt feta coldcream-liknande creme är för extremt torr hud som nästan
flagar och har torrfläckar. Konsistensen av cremen gör att man måste massera in
cremen ordentligt. Formulan har funnits sedan 1935 och med otroliga resultat.
Cremen kan även användas på armbågar, knä och hälar som är torra och skrovliga.
Cremen återupplivar huden på ett synligt sätt, samtidigt som den ger huden näring
och energi. Används morgon och / eller kväll, applicera på rengjord hud över ansikte
och hals.
Innehåll: Plant squalane ( från oliv) 5,8%, Sojalicitin 0,56%, Björkknopps-extrakt 0,4%,
Hypoallergen aktiv ingrediens 0,5%, F-vitamin 0,16%, A-vitamin palmitat
* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

INTENSE PROTECTION CREAM
Tub 50 ml
Ett speciellt skyddande creme för torr hud som befinner sig i extrema vädermiljöer och
vistas mycket utomhus. Specifikt skydd mot klimatpåverkan.
Huden skyddas och får näring. Används morgon och / eller kväll, applicera med lätta
massagerörelser på rengjord hud över ansikte och hals.
Innehåll: Honungsextrakt 3%, Växtkomplex, solros-,hasselnöt-, veteroddsolja 2%, Shea
smör 1%, Oligoproteiner från havet 1%, Kli från ris extrakt 0.5%, Vitamin A palmitat,
Hypoallergen aktiv substans 0,2%, Acerola (tropiskt fruktträd) 0,05%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

HUD MED RODNADER

SOOTHING AND REFRESHING TREATMENT
Tub 50 ml
Denna lätta vårdande produkt, lugnar, återfuktar och ger komfort till huden.
Kan appliceras när som helst när huden hettar och känns obehaglig. Kyler ner och
lugnar omedelbart. Används morgon och / eller kväll, applicera med lätt massage
över ansikte och hals på en ren hud.
Innehåll: Avkopplande och uppfriskande komplex, blåbär, mint, java och
passionsblomma 7,7%, Växtkomplex, hasselnöts-, solros-, och vetegroddsolja 2,4%,
Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%, Allantoin 0,19%

PROGRAM FOR REDNESS
Burk 50 ml
Denna behandlande creme för röd hud minskar rodnad och lugnar ner huden
omedelbart. Huden blir mindre röd, behandlar microcirkulationen och lugnar huden
så den känns komfortabel. Används morgon och / eller kväll. Applicera över ansikte
och hals på rengjord hud med lätta massagerörelser som gör det lättare för
produkten att absorberas av huden.
Innehåll: Silikonderivat 4%, Glycerin 3%, Lime blossom extrakt 2,5%, Decongesting
aktiv ingrediens 1%, Kudzu lugnande extrakt 1%, Hästkastanj extrakt 0,2%,
18-P glycyrrhetinsyra 0,2%, Hypoallergen aktiv substans 0,2%

CALMING MASK FOR REDNESS
Tub 50 ml
Denna mask lugnar huden direkt. Desensibiliserar och lugnar irritationer och rodnad.
Ger huden en intensiv känsla av mjukhet. Används en till två gånger i veckan,
applicera i ett tjockt lager på hela ansiktet och halsen (undvik
ögonkonturområdet). Låt sitta i 10 till 15 min. Absorbera överskottet med en kleenex,
avsluta sedan med lämpligt ansiktsvatten anpassat till hudtyp.
Man kan också sova med ett tunt lager mask om huden är mycket irriterad.
Innehåll: Glycerin 3%, Lime blossom extrakt 2,5%, Decongesting aktiv ingrediens 1%,
Kudzu lugnande extrakt 1%, 18-P glycyrrhetinsyra 0,2%, Hypoallergen aktiv substans
0,1%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

ALLA HUDTYPER

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

TWO-PHASE MAKE UP REMOVER FOR EYES
Flaska 250 ml
Tar snabbt bort ögonmakeup även vattenfast smink. Denna fettfria formula gör
ögonområdet och fransarna helt rena från smink på ett skonsamt sätt.
Dessutom ger den näring till fransarna med D-panthenol. Skaka flaskan innan
användning. Använd en bomullsrondell med remover på för att lätt få bort
makeupen från ögonen.
Innehåll: D-panthenol 0,2%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,025%

HYPO-SENSIBLE SKIN CLEANSER
Flaska 250 ml
Mild och komfortabel rengöringsmjölk som eliminerar orenheter och smink.
Gör huden mjuk och smidig. Applicera direkt på huden eller använd en
bomullsrondell över ansikte och hals. Skölj bort och applicera därefter ansiktsvatten.
Används morgon och kväll.
Innehåll: Hypoallergen aktiv ingrediens 0,025%, Fuktgivare av vegetabiliskt ursprung
2%

HYPO-SENSIBLE TONER
Flaska 250 ml
Alkoholfritt ansiktsvatten, perfekt avslutning på ansiktsrengöringen, gör huden mjuk
och smidig. Ta ansiktsvattnet på en bomullsrondell och svep den över ansikte och
hals.
Innehåll: Hamamelis vatten 1.2%, Rosenvatten extrakt 0,3%, Hypoallergen aktiv
ingrediens 0,025%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

PHYTO-PEELING WITH SEAWEED
Tub 50 ml
Eliminerar döda hudceller. Förfinar hudreliefen. Ger huden mjukhet och ny lyster.
Använd peelingen en till två gånger i veckan, applicera ett tunt lager på rengjort
ansikte ( undvik ögonkonturen) och hals. Låt torka ca 2 minuter. Börja därefter
exfoliera i cirkulära rörelser och skölj sedan. Avsluta med toner.
Innehåll: Vegetabiliskt exfolierande pulver 12,5%, Kiselalger 3,1%, Algextrakt 0,9%,
Korallpulver 0,5%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,1%

HYALURONIC ACID
Ampuller 7 x 2 ml
En 7-dagars hyaluronsyra intensiv kur för en intensivt återfuktad hud. Hjälper till att
återställa och bibehålla optimal fuktnivå. Fina linjer på grund av fuktfattighet
försvinner bort. Huden blir återfuktad, strålande och återställer mjukhet och smidighet.
Skaka ampullen och linda en servett runt ampullens hals. Snäpp av spetsen i den
nedre vita ringen. Applicera hälften av ampullen på väl rengjord hud på morgonen
och hälften av ampullen på kvällen. Applicera över ansikte, hals och decolletage.
Klappa in produkten med fingertopparna. Lägg sedan din vanliga hudvård över.

INSTANT RADIANCE
Ampuller 3 x 1 ml
«Lyfter» huden direkt. En ”askungen ampull” Ger lyster och ljus. Fixerar makeupen så
den håller längre. Tecken på trötthet reduceras, ansiktet får ett vilsamt uttryck. Skaka
ampullen och linda en servett runt ampullens hals. Snäpp av spetsen i den nedre vita
ringen. Applicera före makeup, före speciella tillfällen (t.ex. bröllop, årsskiftet firandet
...) eller så ofta som nödvändigt, när ansiktet blir tråkigt eller trött.

8H RADIANCE SERUM
Flaska med pump 30 ml
Ett fantastiskt «anti-trötthets elixir» koncentrat av aprikos-extrakt som ger hudfärgen en
oöverträffad lyster och som hjälper till att uppnå en felfri hud. Dess flytande, silkeslena
och fuktgivande konsistens ger en överraskande känsla av välbefinnande. Huden blir
mer strålande och hudens yta ser jämnare ut. Används morgon och / eller kväll, på
ren hud, applicera med lätt massage över ansikte, hals och décolletage.
Följ upp med Radiance Aqua Balm. Undvik ögonkontakt.
Innehåll: Lystergivande komplex 3%, Aprikos-extrakt 3%, Fuktgivare av vegetabiliskt
ursprung 8%, Hyaluronsyra 0,05%,

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

RADIANCE AQUA BALM
Tub 50 ml
Ljuvlig dag och natt creme som gör att huden strålar av hälsa och lyster. Perfekt för
trött och livlös hud. Cremen är rik på aprikos-extrakt som ger en omedelbar lyster.
Den «uppfriskande» konsistensen kombinerar en geles friskhet med en balms komfort
och hjälper också till att fixera makeup. Huden får mer dynamik, strålar med en jämn
hudton. Används morgon och / eller kväll, på en ren hud, applicera med lätt
massage på ansikte, hals och decolletage.
Innehåll: Chaparral extract 3%, Aprikosextrakt1%, Fuktgivare av vegetabiliskt ursprung
5%, Silicon sfärer 2%, Polysaccarider 1%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

STOP POLLUTION MIST
Spray 150 ml
Revolutionerande spray med Gers termal källvatten. En urban «sköld»
som skyddar huden från luftföroreningar inomhus och utomhus. Sprayen
bekämpar fria radikaler. VARNING: Innehåll under tryck kan explodera
vid uppvärmning Håll dig borta från värme / gnistor / öppna flammor /
heta ytor, rökning vid applicering. Utsätt inte sprayen för
temperaturer överstigande 50 ° C Förvaras oåtkomligt för barn.
Sprayen fixerar makeup, håll ögonen stängda vid sprayning.
Håll sprayen 20 cm från ansikte och hals. Använd flera gånger om
dagen. Kan användas över makeup, hår och kropp.
Innehåll: Gers termiskt källvatten 88%, Aktiv anti-pollution 5%,
Fuktgivande biokomplex 3%

LÄTT OCH ICKE
KLADDIG KONSISTENS

+46%

SNABB APPLICERING

FIXERAR MAKEUP

skydd mot kolpartiklars möjlighet att tränga ner
i huden ( växthusgas, smuts, sot etc som finns i luften)

Placebo innan tvätt

Placebo efter tvätt

1% anti-pollution aktiv ingrediens
innan tvätt

1% anti-pollution aktiv ingrediens
efter tvätt

-95%

tungviktsmetaller
 av
(tobak, trafik, industri)

-68%

gifter från PM2,5 små partiklar
 av
(diesel, bekämpningsmedel, individuell värmeutstrålning)

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

SMOOTHING CARE FOR EYE AND LIP CONTOURS
Tub 40 ml
Ögon och läppcreme som slätar ut djupa och fina linjer runt ögon och mun.
Läppcremen gör så att läppstiftet håller bättre. Cremen kan också användas som
ögonmask. Applicera i ett tunt lager runt ögonen och läppkonturen.
För en «mask effekt» låt den vara på i 5 till 10 min, massera in, ta sedan bort
överflödet med ansiktsvatten.
Innehåll: Silikonderivat 6%, Meadowfoam oil 6%, Kollagensyntes aktiveringssystem 2%,
Ceramider 0,1%

EYE CONTOUR GEL
Burk 15 ml
Ögoncreme för svullnader under ögonen. Minskar svullnader och förebygger
förslappning. Cremen ger lyster runt ögonområdet som gör att man ser yngre ut.
Används morgon och / eller kväll, på en rengjord hud, sätt lite gel på
ögonkonturen och få det att penetrera med lätt massage från den inre
mot den yttre delen av ögat.
Innehåll: Liposomkomplex 10%, Kiselderivat 2%, Havskollagen 1%, Rosextrakt 1%,
Chitosan – polysaccarid från skaldjur 1%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%,
Allantoin 0,1%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

EYE CONTOUR CREAM DYNASTIANE
Burk 30 ml
En ögoncreme som förebygger och bekämpar djupa och fina linjer runt ögonen.
Används morgon och / eller kväll på en rengjord hud. Applicera cremen på
ögonkonturen och massera med lätta massagerörelser inifrån ögat och utåt den
ytter delen av ögonkonturen för att cremen ska gå in i huden.

Innehåll: Silikonderivat 3,4%, Jojobaolja 3%, Hypoallergen aktiv ingrediens 0,2%

TINTED EYE CONTOUR CORRECTOR FOR DARK CIRCLES
Tub 20 ml
Denna ögonkräm kombinerar uppljusande pigment med effekten av att behandla
och minska mörka ringar under ögonen på sikt. Den bidrar till att minska utseendet
på mörka cirklar genom att förbättra mikrocirkulationen. Dermatologiskt och
opftalmologiskt testat. Mörka ringar reduceras och täcks på ett naturligt sätt.
Används på morgonen under ögonen, eller på de områden i ansiktet som du vill
täcka eller ljusa upp.
Innehåll: Glycerin av vegetabiliskt ursprung: 4%, Växtkomplex av Tagetes, Hästkastanj, Lakrits, Sallatsspikblad, Butcher´s broom: 3%, Fucus extrakt: 2%,

*

3D LIP PERFECTOR
Tub 15 ml
Volymökande läppcreme. Tack vare sin koncentration i mikrosfärer av
hyaluronsyra, ökar denna creme/balm läppvolymen. Balmet kan användas
dagligen och är en härlig kombination med sheasmör som gör läpparna
mjukare,fylligare och jämna. Applicering av läppstift blir enklare. Konturen
skarpare. Applicera direkt / eller med fingertopparna på läpparna när som helst på
dagen, använd ensam eller under läppstift. Kan också användas för att mjukgöra
nagelbanden.
Innehåll: Sfärer av Hyaluronsyra 2%, Avokado olja 2%, 3D volym booster 1%,
Sheasmör 3%

HONEY MASK
50 ml tub
En rik krämig mask med en mjuk konsistens som ger alla hudtyper mycket fuktighet.
Masken är även bra för torr hud. Huden återställer sin komfort och smidighet.
Används en eller två gånger i veckan, applicera ett generöst lager av masken på
rengjort ansikte och hals. Låt sitta i 10 till 15 minuter, ta sedan bort överskottet med en
bomullsrondell. Skölj om nödvändigt. Masken går också att sova med för ett intensivt
resultat.

Innehåll: Glycerin av vegetabiliskt ursprung 5%, Macadamiaolja 4%, Honungsextraktkomplex 4%, Rödbete extrakt 3%, Imperata cylindrica extrakt 3%,

*

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

GENTLE RE-HYDRATING CREAM-MASK
Tub 50 ml
Fuktmask med en krämig konsistens, idealisk för alla hudtyper. Huden återhämtar sin
fukt, fräschör och lyster. Kan användas flera gånger i veckan beroende på hudens
behov. Applicera ett generöst skikt på ansikte och hals, låt sitta på i 10 till 15 minuter.
Ta bort masken med en bomullsrondell, skölj av om det behövs.
Masken går också att sova med för ett intensivt resultat.
Innehåll: Original äppelvatten 44,65%, Aloe vera 10%, Glycerin av vegetabiliskt ursprung
5%, Macadamiaolja 4%

*

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

MAKE-UP REMOVER SKINCARE
Flaska 250 ml
Återfuktar, ger näring och rengör huden. Huden blir avslappnad och fräsch.
Appliceras direkt på en bomullsrondell och sprid produkten över
ansikte och hals, ta bort produkten med ansiktsvatten.
Innehåller: Fuktgivare av plantor 5%, Aloe Vera 3%, Äggulaextrakt 1.6%,
Havre lipidic extrakt 1%, Kli lipidic extrakt 1%

TONER SKINCARE
Flaska 250 ml
Ansiktsvatten utan alkohol, mjukgörande och sammandragande för porerna.
Huden blir återfuktad och återuppbyggt. Ta ansiktsvattnet på en bomullsrondell
och svep över ansikte och hals.
Innehåller: Vatten ros extrakt 6.5%, Blåbärsextrakt extrakt 3%, Smultronträds extrakt
1%, Silanol laktat 1%, Aloe vera 0.3%, Lugnande active ingrediens 0.1%

EXFOLIATING CARE
50 ml Tub
Mild och lätt krämskrubb. Tar bort orenheter och döda hudceller tack vare en
dubbel enzym och mekanisk exfolierande verkan. Stimulerar cellförnyelse och
hjälper till att minska djupa rynkor. Huden blir förfinad, mjuk och ger en
ungdomlig lyster. Används en eller två gånger i veckan, applicera ett tunt lager
över rengjort ansikte och hals. Låt sitta 5 minuter, rubba sedan av peelingen med
fingertopparna. Skölj av huden med våta bomullsrondeller.
Torka torrt och avsluta med ansiktvatten.
Innehåller: Cellulose 15%, Återfuktare av plantursprung 5%, Imperata cylindrica
extract (gräs) 3%, Enzym exfolierande komplex 0.5%, Vitamin E 0.05%

MARVELOUS FORMULA
Flaska med pump 30 ml
En revolutionerande formula! Detta serum är gjort av två olika familjer av aktiva
ingredienser. Ger cellerna all näring de behöver för att kunna fungera på en
optimal nivå. Innehåller de aktiva molekylerna som finns i alla andra Académies
behandlingar. Hudens kvalitet förbättras dramatiskt, dag efter dag återhämtar sig
huden synligt och får tillbaka sin ungdomliga lyster. Applicera en pump serum över
ansikte och hals med lätta massagerörelser morgon och kväll på rengjord hud.
Följ därefter upp med hudcreme.
Innehåller: Komplex av essentiella aktiva närande ingredienser 20.89%,
Uppstramande aktiva 10%, Vectoriserade aktiva 5.5%, Hydraterande aktiva 4.5%,
Stamcells extrakts 0.8%, Antioxidant activa 0.01%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

SEA COLLAGEN
7 x 2 ml
En 7-dagars intensiv kollagen kur från havet för en förvånande effektivitet mot
åldrande. Dess uppstramande egenskaper och koncentration verkar på hudens
omstruktureringsprocess. Högkoncentrerat och från havet har denna lösningen
återfuktande och korrigerande egenskaper. Den förstärker hudens återfuktning och
huden tonas och blir smidig. Huden får tillbaka sin lyster och fasthet. Skaka ampullen
och linda en pappersnäsduk runt ampullens hals. Knäck ampullen där den vita nedre
ringen finns. Använd morgon och kväll, hälften av ampullen används på morgonen
och den andra hälften på kvällen, häll koncentratet i handen och applicera över
ansikte, hals och decolletage på rengjord hud. Klappa in produkten försiktigt på
huden vilket gör att den lättare kommer in i huden, använd sedan din
vanliga hudvård.

AGE RECOVERY FOOD SUPPLEMENT
30 kapslar
Selen hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress som är en av de faktorer som är ansvariga för
cellulär åldrande. Här är det associerat med vitaminerna A, C och E, hyaluronsyra och koenzym Q10.
Hudens elasticitet, densitet och fasthet förbättras.
Bruksanvisning: Ta 1 kapsel om dagen med ett glas vatten. Rekommenderas som en tre månaders
botemedel, att upprepa beroende på behoven. Var försiktig, överstig inte den dagliga dosen.
Kosttillskott bör inte användas som ersättare för en varierande diet.
Förvara utom räckhåll för barn.
Ta inte med en annan produkt innehållande vitamin A.
Ej lämplig för gravida kvinnor.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Följ anvisningarna för användning.
Att kombineras med i en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Denna produkt är inte ett läkemedel.
Men ett kosttillskott som innehåller vitaminer, selen, hyaluronsyra och koenzym Q10.BULKING AGENT: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE; VITAMINS A, C AND E; SODIUM HYALURONATE (5%)

*

MOISTURIZING CARE
Burk 50 ml
Intensiv och långverkande återfuktning av de övre lagren av epidermis.
Förstärker förbindningen av hudbarriären. Underhåller fukt. Huden blir smidig med
lysande vitalitet. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en ren
hud. Rekommenderas från 45 år och uppåt.
Innehåller: Återfuktande och anti-uttorknings komplex 6%, Corn oil 3%, Sesame oil
essential extract 1%, Ceramides 0.5%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

MOISTURIZING AND REVITALIZING CREAM HYDRASTIANE
Tub 50 ml
Återfuktande dag och nattcreme med tillskott av energi som lämpar sig bäst för dig
mellan 35 och 45 år och som fått de första linjerna utan att huden fått djupa rynkor.
Cremen bibehåller fuktnivån i huden. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt
massage på en ren hud.
Innehåller: Thermal alg extrakt 2%, Jojoba oil 2.4%, Jäst extrakt 2%, Silicon derivat 5%,
Återfuktande komplex 5%, Hypo-allergenic aktiv ingrediens 0.5%

SÈVE MIRACLE NOURISHING CREAM
Burk 50 ml
Den perfekta cremen för mogen hud som är torr och behöver mycket näring.
Denna creme gör huden mjuk och minskar uppkomsten av rynkor. En älskad
formula sedan 1971. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en
ren hud.
Innehåller: Återfuktande Age Recovery Komplex 20%, Plant komplex 1.4%,
Hypo-allergenic aktiv ingrediens 0.2%

DYNAMIZING GEL-CREAM
Tub 50 ml
Energigivande anti-age creme för uppkomsten av de första linjerna och
rekommenderas en normal till kombinerad hud med drag åt det feta hållet.
Rekommenderad ålder från 30 år. Gel-cremen förbättrar cellförnyelsen Huden blir
mer fast och tonad. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en
ren hud.
Innehåller: Liposom komplex 12.5%, Jojoba oil 3%, Återfuktande agent 3%,
Hypo-allergenic aktiv ingrediens 0.2%, Mimosa tenuiflora 0.1%

ECLIPSA CREAM
50 ml Tub
Denna fylliga creme ger huden komfort samt är rik på rispeptider som förebygger
och korrigerar djupa och fina linjer. Den återfuktar, skyddar och ger intensiv näring
till huden. Huden blir utslätad och får lyster oavsett en stressig livsstil. Denna creme
rekommenderas till dig från 30 år och uppåt med normal till torr hud och fått lite
uttryckslinjer. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en ren hud.
Innehåller: Ris peptider 4%, Avocado olja 3%, Glycerin av plant ursprung 3%,
Macadamia olja 3%, Shea smör 2.5%, Vax av plant ursprung 2%, Apricos frö olja 1%,
Hypo-allergenic aktiv ingrediens
* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

TOTAL RESTRUCTURING CARE
Burk 50 ml
Denna creme med högt koncentrat av högpresterande aktiva ingredienser har
fokus på rynkor. Den hjälper till att återskapa huden intensivt och slätar ut
existerande rynkor och förebygger bildandet av djupa och fina linjer. Huden ser
synligt yngre ut. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en ren
hud.
Innehåller: Avocado extrakt 9%, Extrakt av vit vide 5%, Anti-slackening active
ingredient 5%, Koncentrat av pro-vitamin A 5%, Extrakt av solrosfrö 5%, Soja extrakt
1%, Extrakt av wild Yam 0.6%

FIRMING CARE
Burk 50 ml
Uppstramande och återstrukturerande creme för hud som tappat sin fasthet och
elasticitet. Huden stramas upp synligt och återfår hudtonus, vitalitet och energi.
Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt massage på en ren hud.
Innehåller: Tensor system 10%, Majs oil 3%, Alpha-hydroxy frukt syra (A.H.A.) 1%,
Silicon derivat 1%, Sesame olja essentiella extrakt 1%

RE-DENSIFYING AND VOLUMIZING CARE
Burk 50 ml
En total anti-age creme som rekommenderas från 55 år och uppåt. Den agerar på
tre olika områden, mot torr hud, rynkor och slapp hud. Cremen ger utfyllande effekt
till ansiktet. Fyller ut djupa rynkor och fyller på epidermis.
Gör huden fylligare och utjämnad. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt
massage på en ren hud.
Innehåller: Återfuktande komplex 8%, Booster av hyaluronsyre syntesen 4%,
Utjämnande aktiv ingrediens 4%, Anti-slapp aktiv ingrediens 4%, Silica derivat 4%,
Kollagen fyllande sfärer 3%, Uppstramande aktiv ingrediens 3%

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

RESHAPING LIFT
Flaska med pump 50 ml
Dag efter dag, får ansikte och hals en ny form, rundheten försvinner, huden ser lyft ut,
djupa och fina linjer jämnas ut. Synliga resultat efter 4 veckors användande.
Ansiktet får tillbaka sin ungdomlighet. Appliceras morgon och / eller kväll, med lätt
massage på en ren hud. Kan även användas som serum under creme.
Innehåller: Tensing aktive ingrediens 5%, Kaffein 2%, Anti-proteinastic aktiv ingrediens
1%, Phyto-slimming aktiv ingrediens 0.2%

STIMULATING AND MOISTURIZING MASK
Burk 50 ml
Ger omedelbar lyster tack vare en vitaminbaserat komplex. Huden slätas ut, den får
tillbaka sin smidighet och bekvämlighet. Applicera ett mellantjockt lager over ansikte
och hals. Låt sitta 10 minuter. Ta bort överflödig produkt med en bomullsrondell och
SOIN TONIQUE. För ett omedelbart skönhetsresultat, applicera ett tunt lager och låt
det gå in i huden.
Innehåller: Majs olja 4%, Polyamid-vitamin E komplex 3%, Sesame olja essential extrakt
1%, Alpha-hydroxy frukt syra (A.H.A.) 0.2%

BODY LOTION WITH COLLAGEN FROM THE SEA
Bottle 500 ml
Underbar body lotion, som inte är kladdig. Återfuktar och mjukgör epidermis.
Gör huden sidenmjuk, fräsch och lätt. Appliceras med lätta rörelser över rengjord hud.
Innehåller: Fuktgivare av plantursprung 1.8%, Kollagen från havet 0.18%, Thermal alg
extrakt 0.18%, Allantoin 0.18%, Hypo-allergenic aktiv ingrediens 0.025 %

* För komplett innehållsförteckning se www.esperlind.se

VÅRA ANSIKTSBEHANDLINGAR

Académie Scientifique de Beauté erbjuder sin expertis genom att ge
dig ett skräddarsytt program för ansiktsbehandlingar som utförs av yrkes
terapeuter med produkter med högkoncentrerade aktiva ingredienser.
Varje behandling kombinerar exakta och effektiva estetiska tekniker, 100%
arbetar din hudterapeut med sina händer och specifika massagemetoder
samt ett brett utbud av konsistenser för en garanterad upplevelse.
Anpassade ansiktsbehandlingar från Académies Advanced Research
Laboratories och din skönhetsterapeuts expertis hjälper dig att uppnå ditt
skönhetsmål. Ge din hud en ny start nu!
Ge dig hän till ett skönhetsproffs experthänder och ge din hud en ny start.

VÅRA ANSIKTSBEHANDLINGAR PÅ SALONGEN

NORMAL TILL KOMBINERAD HUD
SYRESÄTTANDE OCH STIMULERANDE BEHANDLING (60 MIN)
Målinriktad avgiftande behandling mot föroreningar. En otrolig andning av
syre för huden.

FET HUD
OPTIMAL RENGÖRANDE BEHANDLING - (75 MIN)
Motverkar blank, oren och fet hud. Huden blir klar, ren och matt.

TORR HUD
OPTIMALT NÄRANDE BEHANDLING - (75 MIN)
En omhuldande, ljuvlig behandling som ger huden uppfyllnad av lipider.
Huden får intensiv näring.

RÖD OCH IRRITERAD HUD
LUGNANDE BEHANDLING FÖR RÖD HUD - (60 MIN)
Motverkar rodnader och stickningar. Huden blir lugnad, fräsch och kärlen
drar sig samman. Rodnader minskar.

VÅRA ANSIKTSBEHANDLINGAR PÅ SALONGEN

ALLA HUDTYPER
EXPRESS D-TOX RITUAL - (30 minuter)
Djupgående por-rengöring och trippel massage för att återvinna en
lysande och hälsosam hud.
OPTIMAL ÅTERFUKTANDE BEHANDLING - (45 minuter)
En fuktgivande proffsbehandling. Huden blir intensivt återfuktad, smidig
och får fin lyster.
MASSAGE BEHANDLING - (60 minuter)
En skräddarsydd behandling anpassad efter huddiagnos och behov.
Epidermis återställer sin balans.
ÖGONKONTUR BEHANDLING - (20 minuter)
Målinriktad behandling mot rynkor eller svullnader, ögonkonturen blir jämn
och ljus.

PREMIUM ANTI - AGE FÖR MOGEN HUD
INTENSIV AHA-BEHANDLING - (45 minuter)
En åldersåterhämtande boosterbehandling som slätar ut djupa och fina
linjer, minskar pigmentstörningar, vilket gör att huden blir strålande och ljus.
COLLAGENBEHANDLING - (75 minuter)
En individuell ansiktsbehandling som fokuserar sig målinriktat på olika typer
av problem: första linjer, djupa och fina linjer eller fasthet. Huden blir jämn,
utfylld och blir full av vitalitet.
LYFTANDE OCH UPPSTRAMANDE BEHANDLING MED VITAMIN C (90 minuter)
Målinriktad behandling mot slapp hud. Huden återställer sin fasthet och
elasticitet.

Din skönhetssalong

ACADÉMIE I SVERIGE
Esperlind Beauty AB
Strömstadsvägen 6 - 455 30 MUNKEDAL
0524-70206
www.esperlind.se
info@esperlind.se
https://www.facebook.com/Esperlind/

