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Alex Cosmetic presentere det nyeste innen innovativ hudpleie for profesjonelle klinikker. Alex 
Cosmetic massasjemasker kommer i form av et pulver som blandes med vann til en mousse 
krem. Maskene kan enkelt integreres i en skjønnhets Peel og/eller annen profesjonell 
behandling. Lys, frisk duft og glatt tekstur gir en fantastisk beroligende og avslappende 
ansikts massasje som etterlater huden det lille ekstra. Selv personer med sensitive hudtyper 
kan lene seg tilbake, slappe av og høste fordelene av denne fantastiske behandlingen. 

ANTI-TIME MOUSSE [Volumizing Massage Maske]

Fuktighetsgivende mousse som kjøler, beroliger huden og etterlater en myk tekstur. 
Masserer bort tegn på aldring, fyller fine linjer og rynker, og etterlater en jevn, fast 
hudfarge. Polymarines tilfører huden fuktighet samtidig som den forbedrer produksjonen av 
kollagen [+ 72% stimulering av kollagen syntese *]. Lav-molekylær Hyaluronsyre gir bedre 
hudpenetrasjon og restaurering av hudens fuktighetsreserver. Giant brunalger [Durvillea 
Antartica) og Siberian Olive bekjemper cellular aldring og styrker huden med tilførsel av 
viktige mineraler og fettsyrer. Passer til alle hudtyper, spesielt tørr og krevende hud..

* In-vitro-testet sammenlignet med celler uten behandling
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CALM

GLACIER MOUSSE [Calming Massage Maske]

Beroligende, fuktighetsgivende mousse maske som kjøler huden. Brun-
alger remineraliserer, fukter og beskytter huden. Sea Buckthorn Oil 
representerer en rik naturlig kilde av Omega 7 fettsyrer. I tillegg, vitamin 
C, E og K forynger huden og motvirker tidlig aldringstegn. En virkelig 
"isbre-kjølende" hud behandling.

RENEW



D E T O X

THERMO BERRY PEEL
Varmende detox peeling som etterlater en ren, 
fløyelsmyk hud med en WOW effekt.
Helt fra starten kjenner kunden en beroligende, varmende 
effekt ettersom sirkulasjonen økes og avgiftningen 
stimuleres. Superfood Tranebær syntetisere effektive 
ingredienser, samtidig som de forsiktig eksfolierer og renser 
huden og gjør den mer mottakelig for etterfølgende 
hudpleie. Resultatet; et merkbart mykt, glatt og raffinert 
utseende. 

THE BLACK MASK
Charcoal Detox and Lifting Mask

En engangs bambus maske klar til bruk. Masken trekker ut giftstoffer og urenheter; raffinerer 
huden, minimerer porer og tilfører viktige mineraler. Den renser huden, bekjemper betennelse 
og øker blodsirkulasjonen. Den løfter og strammer huden med ett synlig resultat..

F O R  H U D E N

+  DETOX 
Aktivt kull trekker ut urenheter og giftstoffer som gir huden en renset følelse

+  LIFTING 
Mekanisk løftende og høyteknologiske ingredienser [NDGA, Mastic Tree & 
Vitamin B6] fremmer et sunt og raffinert utseende
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