
Remove. Rebuild. Protect. Maintain.® 

MATKA 
HYVÄÄN IHOON
ALKAA TÄSTÄ
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”Uskomme, että parempi iho voi  
muuttaa elämän.

Uskomme itsevarmuuden
 luomiseen.

Uskomme, että kaunis päivä alkaa  
kauniista ihosta.

Uskomme, että voit olla paras versio  
itsestäsi ja hymyillä peilikuvallesi.

Uskomme ihon rakastamiseen ja  
siihen, että hyvä iho tuo iloa 

maailmaan.

Uskomme, että kaikilla on oikeus  
hyvään ihoon.

Uskomme unelmaihoosi.
Uskomme onnelliseen ihoon".
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DMK:n kulmakivi on REMOVE, REBUILD, 
PROTECT, MAINTAIN -ihonhoitokonsepti, 
joka säätelee ihon toimintaa ja parantaa 
sen optimaaliselle tasolle.   
Tämä DMK:n poisto, jälleenrakennus, suo-
jaus, ylläpito -konsepti saa ihon toimimaan 
jälleen nuoren ja terveen ihon tavoin.

• POISTO - kuolleen solukon ja muiden  
ongelmien poistaminen ihon pinnalta

• JÄLLEENRAKENNUS - ihon toimintojen 
optimointi

• SUOJAUS - iho suojataan ympäristön 
ja haittatekijöiden vaikutuksilta

• YLLÄPITO - ihon hyvinvoinnin ylläpito  
DMK Skincare  -kotihoitotuotteilla

Konseptin suojaus ja ylläpitovaihe ovat 
oleellisia tekijöitä onnellisen, elinvoimai-
sen ja hyvinvoivan ihon saavuttamisessa. 
Tämä vaihe kulminoituu kotihoitotuotte-
siin, jotka DMK-ihoterapeuttisi määrää 
sinulle. Ne myös ylläpitävät ammattihoi-
doilla saavutettuja tuloksia.  
Kotihoitotuotteiden raaka-aineet ovat 
farmaseuttista tasoa, eli vaikuttavia aineita 
on paljon enemmän suhteessa pohja-ai-
neisiin.  

DMK-kotihoitotuotteet koostuvat kemias-
ta, jonka ihosi tunnistaa kaltaisekseen. 
Tämän vuoksi ihosi alkaa kuntoutumaan 
ja sen toiminnot tasapainottuvat: ihostasi 
tulee onnellinen! 
 

Tuotteiden käyttöjärjestys on seuraava,  
mikäli DMK-ihoterapeuttisi ei toisin 
määrää:

• puhdistus
• hoitonesteet
• seerumit
• happovaipan rakentajat, eli HERB & 

MINERAL  -suihke sekä SEBA-E hoi-
toöljy

• hoitovoide yhdessä HERB &  
MINERAL:n kanssa

• aurinkosuoja

MATKA HYVÄÄN IHOON 
ALKAA TÄSTÄ

IHONHOITO KOTONA
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PUHDISTUS

PROBIOOTTINEN  
JÄRJESTELMÄ
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Normaalille ja rasvoittuvalle iholle soveltuva, ei-emäksinen puhdistusaine, joka sisältää
valkotammen kuoriuutetta sekä jukkapalmu- ja aloe-uutteita. Poistaa tehokkaasti meikin, lian ja 
poistaa kuollutta ihosolukkoa ihon pinnalta kuivattamatta ihoa. Kirkastaa ihoa ja syväpuhdistaa 
huokoset. Parantaa ihon kykyä vastaanottaa hoitotuotteita. 

Hiero kostutetulle iholle 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. 

DEEP PORE CLEANSER

MILK CLEANSER

Lipidiköyhälle, helposti reagoivalle ja herkistyneelle iholle soveltuva matalan pH:n puhdistusmaito. 
Sisältää hoitavia uutteita valkotammen ja koivun kuorista sekä jukkapalmusta ja soijapavuista.

Hiero kostutetulle iholle 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. 

ACU KLENZ

Helposti rasvoittuvan ja epäpuhtaan ihon tehokkaaseen puhdistamiseen. Poistaa hellävaraisesti 
ihon pinnalta kuollutta ihosolukkoa salisyylihapon avulla, tehostaen tukkeutuneen ihon hoitoa. 
Soveltuu käytettäväksi kaikkialla kehossa, missä esiintyy epäpuhtauksia. 

Hiero kostutetulle iholle 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. Käytä ihotera-
peutin ohjeistuksen mukaan. 

ENBIOMENT ™ CLEANSER

Probioottinen, tasapainottava pH-neutraali puhdistustuote. Suojaa ihon mikrobiomia. Puhdistaa 
tehokkaasti toimien prebioottina, poistaen liiallisia haitallisten bakteerien yhdyskuntia iholta ja 
säilyttää hyvän bakteerikannan. Sisältää Lactobacillus-hapatetta ja kasviuutteita.

Hiero kostutetulle iholle 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. 

ENBIOMENT ™ MIST

Probioottinen kasvosumute. Luo hyvän elinympäristön tarvittavien ravinteiden välityksellä, jotka 
jälleenrakentavat terveelle iholle välttämättömiä hyviä bakteerikantoja. Valmistelee ihoa terveen 
mikrobiomin kehittämiseen ja auttaa säätelemään ihon flooraa.

Sumuta kevyesti ENBIOMENT ™ CLEANSER  -puhdistuksen jälkeen. 

ENBIOMENT ™ SERUM

Probioottinen emulsio, joka palauttaa ihon terveydelle tärkeiden terveellisten bakteerien kannan ja 
ylläpitää jo olemassa olevaa hyvää bakteerikantaa. Edistää ihon mikroflooran biologista monimuotoi-
suutta.

Levitä runsaasti koko hoidettavalle alueelle. Anna imeytyä 30–60 sekuntia ennen muita DMK-tuotteita. 

PROBIOOTTINEN  
JÄRJESTELMÄ
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HOITONESTEET

”USKOMME UNELMAIHOOSI.”

SEERUMIT
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MELANOTECH DROPS

Ihon pintaa kirkastava ja melaniinin tuotantoa estävä yhdiste. Antioksidanttinen, tulehdusta eh-
käisevä ja parantava. Voidaan käyttää kasvoilla ja koko keholla. Poistaa ja ennaltaehkäisee hyperpig-
mentaatiota vaalentamatta ihoa.

Levitä puhdistuksen jälkeen muutama tippa hoidettavalle alueelle.

Käytä ihoterapeutin ohjeistuksen mukaan iltaisin 3-7 krt viikossa. Haastavissa tapauksissa käytä 
tippoja myös aamulla.

PORE REDUCTION PLUS

Kontrolloi laajentuneita huokosia ja vähentää ihon punoitusta. Ionisoitu neste kuljettaa supistavat 
yrttiainesosat syvälle huokoseen. Puhdistava, bakteereja tappava, rauhoittava ja antiseptinen. 
Rauhoittaa reaktiivista ihoa.

Levitä puhdistuksen jälkeen muutama tippa hoidettavalle alueelle. 

BETA GEL

Ei ole ihoa, joka ei hyötyisi BETA GEL:stä, joka on beetaglukaania sisältävä, Langerhansin soluja sti-
muloiva seerumi. Rauhoittaa tulehdusta, tuhoaa bakteereita, vahvistaa ihon immuniteettia ja rakennet-
ta. Elvyttää hitaasti paranevaa, auringon vaurioittamaa, stressaantunutta ja ikääntynyttä ihoa. Poistaa 
punoitusta, hoitaa traumoja, ihottumia ja parantaa haavoja. Tekee ihosta vastustuskykyisen ja vahvan.

Levitä puhdistuksen ja hoitonesteiden jälkeen kasvoille, kaulalle, dekolteelle ja silmänympärysiholle.  

DIRECT DELIVERY VITAMIN C

Stabiloitua C-vitamiinia sisältävä antioksidanttinen seerumi. Vaikuttaa suoraan fibroblastisoluihin, 
hidastaa ikääntymisen vaikutuksia ja häivyttää pigmentaatiota. Auttaa muodostamaan maksimaalisesti 
kollageenia siellä, missä sen tuotanto on heikentynyt. Tehostaa solukasvua, ihon korjausprosesseja ja 
tuhoaa vapaita radikaaleja.

Levitä puhdistuksen ja hoitonesteiden jälkeen kasvoille, kaulalle, dekolteelle ja silmänympärysiholle.

SUPER SERUM

Yhdistelmä askorbiinihappoa, beetaglukaania ja peptidejä. Hyödyllinen kaikkiin ihomuutoksiin ja tiloi-
hin, kuten akne, huonontunut immuniteetti, ennenaikainen vanheneminen ja hyperpigmentaatio. 

Levitä puhdistuksen ja hoitonesteiden jälkeen kasvoille, kaulalle, dekolteelle ja silmänympärysiholle.

HOITONESTEET

SEERUMIT
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HERBAL PIGMENT

Hienostunut öljysekoitus, joka luo lipidi-
muurin ja lukitsee kosteuden ihoon. Vähen-
tää transepidermaalista veden haihtumista. 
Hoitaa tulehduksellista hyperpigmentaatio-
ta. Kirkastaa ja tasoittaa ihon väriä. 

Kuivuuteen taipuvaiselle iholle sekä erin-
omainen talvella. Soveltuu myös tummiin 
silmänalusiin ja arpien hoitamiseen. Kos-
teuttaa ja ravitsee huulia sekä kynsinauhoja.

Levitä hoitonesteiden ja seerumien jälkeen 
2-4 öljytippaa ja taputtele kasvoille, myös 
silmänympäryksille ja kaulalle. Arpien hoi-
dossa käytetään vähintään 3 krt/vrk. 
 

ÖLJYT JA HOITOSUIHKEET

+ =

"USKOMME ONNELLISEEN IHOON."
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SEBA-E

DMK:n kehittämä öljy, joka vastaa raken-
teeltaan ihon omaa talia. Erittäin paljon 
E-vitamiinia sisältävä hoito-öljy kaikille  
ihoille. 

Auttaa säilyttämään ihon kosteuspitoisuu-
den koko päivän. Rauhoittaa tehokkaasti ja 
estää ihon epidermiksen läpi tapahtuvaa 
kosteuden haihtumista.

Taputtele hoitonesteiden ja seerumien 
levityksen jälkeen 3-10 öljytippaa kasvoille, 
myös silmänympäryksille  ja kaulalle. Suih-
kuta päälle HERB & MINERAL.

HERB & MINERAL

Ihon hikeä imitoiva polarisoitu suihke, joka 
sisältää 98 % käsin liotettuja yrttejä. Todellinen 
”multivitamiini-, mineraali- ja aminohappora-
vintolisä”  iholle. Tämä yrtti- ja mineraalivesi 
varmistaa öljyjen ja voiteiden kuljetuksen ihoon 
sekä kuljettaa ravinteita soluihin. Sisältää supis-
tavia, tulehdusta rauhoittavia, antioksidanttisia 
ja bakteereja tappavia ominaisuuksia.

Suihkuta runsaasti iholle hoitoöljyn yhteydes-
sä ja hiero ihoon. Tämän jälkeen lisää DMK- 
hoitovoide ja suihkuta uudelleen useita pump-
pauksia. Työstä ihoon yhdessä HERB & MINERAL 
-suihkeen kanssa parantaaksesi aktiiviaineiden 
transepidermaalista imeytymistä syvälle ihoon.
 

Ihon happovaippa on elintärkeä ihon hyvinvoinnin kannalta. SEBA-E ja HERB & MINERAL rakentavat 
iholle luontaisen happovaipan joka toimii ihon todellisena kosteuttajana. Happovaipan tasapaino 
järkkyy herkästi mm. puhdistamisen, tulehdustilojen, ihon puolustusmekanismien heikkenemisen 
tai syvemmin vaikuttavien ja voimakkaampien hoitojen yhteydessä. 

SEBA-E ja HERB & MINERAL imitoivat ihon oman happovaippaa ja ehkäisevät transepidermaalista 
veden haihtumista (TEWL). Näiden tuotteiden kemia on hyvin lähellä ihomme omia eritteitä ja 
niiden ansiosta vesi ja soluille tarkoitetut elintärkeät ravinteet pysyvät ihossa pidempään, jopa 8 
tuntia.

HAPPOVAIPAN RAKENTAJAT

+

=

ACU MIST

Kosteuttava antibakteerinen suihke akne-
ihon hoitoon. Palauttaa happovaipan ja 
tuhoaa samalla aknea aiheuttavia bakteereja. 
Kosteuttaa ja suojelee transepidermaaliselta 
veden haitumiselta. Auttaa kosteusvoiteen 
imeytymistä syvälle ihon kerroksiin. 

Suihkuta vanulapulle ja työstä ihoon ACU 
MOIST  -voiteen kanssa. Otetaan käyttöön 2-3 
ammattihoidon jälkeen, ihoterapeutin oh-
jeistuksen mukaan. Vartalolle suihke voidaan 
suihkuttaa suoraan. 

DMK:n “kultainen vesi” taistelee ylimääräisiä 
glukoosimolekyyleja vastaan, jotka aiheutta-
vat glykaatiota ihossa. Häivyttää ja ehkäisee 
solujen sokeroitumisesta johtuvia juonteita. 
Raikastava, kosteuttava suihke suojaa vapailta 
radikaaleilta ja boostaa kollageenisynteesiä. 
Rypyt hälvenevät, roikkuva ja veltostunut 
iho saa täyteläisen, kiinteän ja nuorekkaan 
ulkonäön.  
Käytä enintään kaksi kertaa päivässä SEBA-E:n 
ja DMK-voiteen kanssa. Suihkuta reilusti 
kasvoille, kaulalle, dekolteelle sekä kämmen-
selkiin ja painele ihoon. AMINODINE ja NITE 
FIRMING ovat erinomainen yhdistelmä iltaisin. 

AMINODINE
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DMK  Skincare  -voiteet ovat transdermaalisia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että voiteet sekoittuvat hoitosuihkeen 
kanssa ja imeytyvät syvälle epidermikseen. Suihke toimii 
myös kosteustekijänä.  

TRANSDERMAALISET VOITEET

DMK-hoitovoiteiden kuljettimena ja imeyttäjänä käytetään HERB & MINERAL  -yrttivesisuihketta. 
Voiteita voidaan ajatella hoitotiivisteinä ja niitä käytetään aina HERB & MINERAL  -suihkeen kanssa. 
HERB & MINERAL:in avulla ne imeytyvät syvälle ihoon, jättämättä kalvoa tai rasvaista tunnetta ihon 
pinnalle. Suihke kuljettaa vaikuttavat aineet epidermikseen, jossa ne vaikuttavat jopa 8 tunnin ajan. 
Suihkeen käyttö on välttämätöntä, jotta voiteet toimivat halutulla tavalla ihokudoksessa. 

Levitä voide suojaavan happovaipan muodostamisen jälkeen ja työstä ihoon HERB & MINERAL 
-suihkeen kanssa.  
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ACU CRÈME

Iholle, jossa esiintyy liian nopeaa solujen uusiutumista. Tasapainottaa talituotantoa ja supistaa huoko-
sia. Tukkeutuneelle iholle, jossa esiintyy taipumusta akneen ja joka on rakenteeltaan paksuuntunut. 
Estää talin kertymistä ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista. Antibakteerinen, tulehdusta poistava. 
Loistava voide psoriasikseen.

ACU MOIST

Öljytön emulsio tukkeutuneelle, tulehtuneelle ja voimakkaasti rasvoittuvalle akneiholle, joka tarvitsee 
kosteuden palauttamista. Tekee ihosta ”vedenpitävän” ja täyttää ihon kosteudella. Auttaa epäpuhtauk-
sien ja tukkeumien poistumista. Sisältää A- ja E-vitamiineja, joilla on aknea säätelevä vaikutus. Voiteen 
sisältämä sinkkioksidi on laajavaikutteinen aurinkosuoja, joka toimii myös tulehdusten estäjänä. 

 BIOGEN C

”Tuhkimovoide”. Piristää väsynyttä, stressaantunutta ja rasittunutta ihoa. Erinomainen rosacean hoi-
dossa. Parantaa kudoksen hapensaantia, ihon suojausmekanismeja, vahvistaa heikentyneitä kapillaa-
reja ja vähentää punoitusta. Eheyttää, eliminoi tulehdusta ja voimistaa kollageenisynteesiä. Rauhoittaa 
ihoa, joka ärtyy saasteista, siitepölyistä ja ulkoisista ärsykkeistä.

CRÈME CITRIQUE

Rasvoittuvan ihon voide. Voiteen matala pH tasapainottaa talineritystä ja kirkastaa ihon sävyä. 
Vähentää ihon pigmentoitumista estämällä melanogeneesia. Nostaa ihon kosteuspitoisuutta ja 
normalisoi talin eritystä. Soveltuu hyvin luonnostaan rakenteeltaan paksummalle iholle. 

PRO AMINO

Ravitseva voide, joka vahvistaa ja ylläpitää tervettä ihoa. Sisältää 8 välttämätöntä aminohappoa, 
proteiineja ja A, E ja C-vitamiineja, jotka auttavat solurakenteita säilymään elossa kauemmin sekä 
pysymään optimaalisessa kunnossa. Sitoo kosteutta ja kirkastaa. Tasapainottaa ihon toimintoja ja 
imitoi ihon luonnollista kosteustekijää. 
 

NITE FIRMING

Yövoide, joka taistelee ihon hyvinvoinnin puolesta sekä ikääntymismuutoksia vastaan. Suojelee so-
luja voimakkaasti vapaiden radikaalien hyökkäyksiltä. Vahvistaa heikentyneitä ihon toimintoja sekä 
huonosti toimivia kapillaareja ja palauttaa ihon rakenteiden kimmoisuuden. Stimuloi kollageenin 
tuotantoa. Sisältää suurimman mahdollisen määrän C-vitamiinia, jota voiteissa on mahdollista käyt-
tää. Soveltuu myös päiväkäyttöön.  
 

BETAGEN

”Ambulanssi” purkissa. Beetaglukaania sisältävä voide elvyttää ihosolut ja rakentaa ihoa sisältäpäin. 
Aurinkovaurioihin, punoittavalle ja reaktiiviselle tai ennenaikaisesti vanhentuneelle iholle. Voimakkaasti 
tulehdusta rauhoittava voide, joka poistaa ärsytystä ja punoitusta. Tehostaa ihon immuuni- puolustusta 
ja soveltuu ihottumien sekä psoriasiksen hoitoon.  

"USKOMME, ETTÄ HYVÄ IHO TUO ILOA MAAILMAAN."
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IHON SUOJAAMINEN

SILMÄNYMPÄRYS JA KAULA

"USKOMME IHON RAKASTAMISEEN."
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SILMÄNYMPÄRYS JA KAULA

NUTRASCREEN

Fysikaalinen 30 SPF aurinkosuojavoide, joka sisältää runsaasti ravitsevia ja ihoa hoitavia ainesosia. 
Vedenkestävä voide toimii kosteuden säilyttäjänä ja ehkäisee transepidermaalista veden haihtu-
mista. Ei tahmaa, eikä jätä ihoa rasvaiseksi. Tarjoilee iholle tärkeitä rasvahappoja ja antioksidanteja, 
ehkäisee ärsytystä ja ylläpitää ihon telomeereja. Tukee ihon uusiutumista ja saa ihon tuntumaan 
silkkisen silkkisen pehmeältä ja tasaiselta. Urheilijoiden rakastama voide. UVA ja UVB -suoja.

Levitä runsaasti viimeisenä muiden DMK-tuotteiden jälkeen. 

DMK SUNSCREEN

Kaikille, myös lasten iholle soveltuva transdermaalinen 15 SPF aurinkosuojavoide päivittäiseen 
käyttöön. Kevyt ja raikas koostumus, joka ei jätä ihoa tahmeaksi tai rasvaiseksi. Ihanteellinen aknei-
holle, jolle monet aurinkosuojat aiheuttavat ihon kunnon pahenemista. Suojaa myös näyttöpääte-
säteilyltä, saasteilta ja pölyltä. Voiteen sisältämä allantoiini parantaa ja rauhoittaa ihoa.

Levitä runsaasti viimeisenä muiden DMK-tuotteiden jälkeen.

HYDROLOC

Vettä rakastava voide, joka toimii kosteuslukkona sulkemalla kosteuden ihon sisään. Suojaa tehok-
kaasti transepidermaaliselta veden haihtumiselta kosteuttaen ja suojaten rutikuivaa ihoa. Sopii ulkona 
liikkujille sekä kuivaan ilmastoon ja iholle, joka on altistunut auringolle, kärsii ihottumasta tai jossa on 
venymäjälkiä.

Levitä HERB & MINERAL  -suihkeen kanssa muiden DMK-tuotteiden jälkeen. Lisää aurinkosuoja. 

SOLAR DAMAGE

Raikastava, virkistävä ja tehokkaasti kosteuttava geeli. Vahvistaa, uudistaa ja palauttaa ihanteellisen 
soluvälinestetasapainon. Täydellinen iholle, joka on ennen aikaisesti ikääntynyt, kärsii aurinkovauri-
oista tai ulkoisista ärsykkeistä. Soveltuu aknen sekä rosacean hoitoon. Rauhoittaa kuivaa, kiristelevää, 
punoittavaa ja stressaantunutta ihoa. Häivyttää arpia ja helpottaa psoriasiksen oireita sekä ihotuleh-
duksia. Voidaan käyttää kasvoille ja koko keholle. 

Levitä iholle hoitonesteiden, seerumien, öljyjen, suihkeiden ja hoitovoiteiden jälkeen. Lisää aurinko-
suoja. 

EYE TONE

Kokonaisvaltaisesti silmänympärysihoa kuntouttava ja uudistava voide. Häivyttää tummuutta, turvotus-
ta, juonteita sekä kuivuutta. Normalisoi solunjakautumista, estää ihovaurioita ja suojaa auringon hait-
tavaikutuksilta. Tekee ihosta täyteläisemmän ja korjaa haurastunutta ihoa. Ennaltaehkäisee ja häivyttää 
jo olemassa olevia ikääntymismuutoksia. Voidaan käyttää myös kaulalla.

Levitä hoitonesteiden ja seerumien jälkeen hoidettavalle alueelle. 
 
FINE LINE

Ravitseva voide silmänympärysihon, kaulan ja huulten ympärysten hoitoon. Sisältää erittäin ravinto-
rikkaan sekoituksen kasviperäisiä lipidejä, jotka uudistavat ja vahvistavat tehokkaasti. Ihanteellinen 
kuivalle iholle, jonka kosteuspitoisuus on heikentynyt. Antaa välittömiä tuloksia.

Levitä hoitonesteiden ja seerumien jälkeen hoidettavalle alueelle. 
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ERIKOISTUOTTEET

ACTROL POWDER

Luonnollisesti antibioottinen hoitopuu-
teri, joka muodostaa antibakteerisen 
suojan ja imee iholta ylimääräistä rasvaa. 
Talivuotoiselle iholle, aknen hoitoon, 
herkästi reagoivalle ja rosaceaan. Eksee-
man, psoriasiksen ja dermatiitin hoitoon, 
liikahikoiluun, hiertymiin ja kutiseville 
alueille. Hoitaa follikuliittia, sekä kaiken-
laisia ihotulehduksia. Voidaan käyttää 
puuterina meikin päällä. Välttämätön 
tuote jokaiseen lääkekaappiin! 
Taputtele vanulapulla hoidettavalle 
alueelle. 

REVITOSIN 
A-vitamiinivoide, joka säätelee 
solujen uusiutumisprosessia. 
Jälleenrakentaa ja vahvis-
taa ihoa sekä palauttaa sen 
tasapainon. Soveltuu aknen, 
pigmentaation, ikäänty-
mismuutosten, arpien sekä 
venymäjälkien hoitoon. 

Levitä puhdistuksen jälkeen 
iltaisin tai joka toinen ilta. 
Ei käytetä suihkeen kanssa. 
Aurinkosuojan käyttö välttä-
mätöntä. 

REVISE A 
A-vitamiinia sisältävä ylläpitovoide. 
Ikääntymismuutosten, aurinkovaurioi-
den, akneen taipuvaisen ja tukkeu-
tuneen ihon hoitoon. Estää ihohuo-
kosia tukkeutumasta lievän kuorivan 
vaikutuksen ansiosta ja säätelee 
solujen luonnollista uusitumisrytmiä 
ja uusien solujen kasvua. Tekee ihosta 
hehkuvan ja kirkkaan.

Käytä iltaisin puhdistuksen jälkeen. 
Aurinkosuojan käyttö välttämätöntä.
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ACU KLEAR

Nopeasti tehoava seerumi, joka kulkeutuu syvälle ihohuokosiin poistaen talitukkeumia, kuolleita 
ihosoluja ja bakteereita. Ehkäisee akneoireita ja edesauttaa terveiden solujen kasvua. Huuhtelee 
toksiineja kudoksesta ja lisää hapen määrää kapillaareissa, jonka ansiosta ravinteet kulkeutuvat 
syvälle ihoon. 
Levitä vain tulehtuneelle alueelle ennen suihketta ja ACU MOIST  -voidetta.

ACU THERM

Eroon näppylöistä ilman puristelua! Salvamainen syväpuhdistava geeli pehmentää talia ja avaa 
tukkeutuneita ihohuokosia. Saa aikaan voimakkaan lämmön tunteen ja sulattaa tukkeumat. Ihon 
nestetasapaino paranee, turvotus laskee ja bakteerit tuhoutuvat. 

Levitä tuotetta paikallisesti ainoastaan näppylöiden päälle. Anna vaikuttaa 1-5 min ja pyyhi kevyesti 
pois ylimääräinen tuote. Käytä vain kerran vuorokaudessa iltaisin. 

CONTRADERM

”Luonnollinen kortisonivoide” ilman sivuvaikutuksia. Rauhoittava voide iholle, jossa on ärsytystä, ek-
seeman aiheuttamaa kutinaa tai punoitusta. Hillitsee hilseilyä ja tasapainottaa liian nopeaa ihosolujen 
uusiutumista. Tukee haavan paranemisvaihetta sekä kudoksen uudistumista. Hoitaa kylmän ja viiman 
aiheuttamia vaikutuksia ihossa.

Levitä hoidettavalle alueelle HERB & MINERAL  -suihkeen kanssa.

MELANOTECH CRÉME

Ravitseva voide hyperpigmentaation hoitoon. Ennaltaehkäisee melanogeneesiä, estää liikapigmentoitu-
misen syntyä ja korjaa jo syntyneitä värivaurioita. Kirkastaa ja heleyttää tehokkaasti sekä tasoittaa ihon 
väriä, vaalentaen pigmentaatiomuutoksia. Soveltuu hyvin myös ikämuutosten ehkäisemiseen.

Levitä hoitonesteiden, seerumien, öljyjen ja suihkeiden jälkeen HERB & MINERAL  -suihkeen kanssa.   

RED VEIN

Voide punoituksen ja haurastuneiden hiussuonien hoitoon. Laajentaa verisuonia, avaa ja stimuloi 
verenkiertoa tukkeutuneissa hiussuonissa. Vahvistaa verisuonten seinämiä. Erinomainen couperosan, 
rosacean, aknen, arpien ja mustelmien hoidossa.

Levitä paikallisesti iltaisin. Käytä aluksi joka kolmas ilta kahden viikon ajan, sen jälkeen joka toinen 
ilta kahden viikon ajan. Tämän jälkeen joka ilta kuuden viikon ajan, kunnes punoitus on vähentynyt. 
Ylläpitohoitona tuotetta käytetään kaksi kertaa viikossa. Otetaan käyttöön vasta useamman ammatti-
hoidon jälkeen.

SUPER BRIGHT
 
Antioksidanttinen, pigmentaatiota ehkäisevä ja häivyttävä voide. Kirkastaa ja kosteuttaa tehokkaasti  
vanhenevaa sekä auringon vaurioittamaa ihoa. 

Levitä iltaisin MELANOTECH DROPS  -hoitonesteen jälkeen ilman suihketta. 
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KUORINNAT JA NAAMIOT

VARTALO

CALERASEN KÄYTTÖ:

Jalat: tee jalkakylpy. Kuivaa jalat ja hiero ongelma-
kohtiin. Voit kietoa jalat muoviin tai laittaa jalkaan 
puuvillasukat. Anna vaikuttaa 20 min ja huuhtele. 
Käytä tarvittaessa jalkaraspia kevyesti. 
Kuivat kädet: Hiero käsiin illalla ja anna vaikuttaa 
yön yli. 
Sisäänkasvaneet karvat: levitä 2-3 krt viikossa 
ongelma-alueille (esim. sääret, bikiniraja). 
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MICRO PEEL
Hellävarainen hedelmähappoja sisältävä geelikuorinta, joka poistaa kuollutta ihosolukkoa ilman hiovia 
ainesosia. Stimuloi solutuotantoa, kirkastaen ja raikastaen ihoa. Jättää virkistyneen ulkonäön. Sopii 
myös vartalon iholle.

Levitä ohut kerros ja anna vaikuttaa 3-5 min. Huuhtele huolellisesti. Levitä tämän jälkeen HYDRATING 
MASQUE tai AQU MASQUE. Käytetään kerran viikossa. 

EXODERMA PEEL

Kevyt kuorinta, jossa on neutraali pH. Toimii yksinään pikaraikastajana tai aktivaattorina FOAMY LIFT:n 
kanssa. Käyttöohjeet esitteen lopussa. 

FOAMY LIFT
Hoitolahoitojen tuloksia ylläpitävä entsyyminaamio kotikäyttöön. Puhdistaa, vahvistaa, kirkastaa ja 
kiinteyttää ihoa. Erinomainen ennen juhlia tai kun tarvitaan erityistä ihon ”lifting”-hoitoa. Käyttöoh-
jeet esitteen lopussa. 

ACU MASQUE

Savipohjainen naamio, joka vähentää tulehdusta, viilentää ja rauhoittaa sekä supistaa huokosia. 
Poistaa mustapäitä, ehkäisee tulehdusta ja puhdistaa talirauhasia kuolleista soluista ja solujätteistä. 
Soveltuu aknen, tukketuneen ihon, rosacean, seborrean, ekseeman, ja psoriasiksen hoitoon sekä 
bakteeri-, sieni- ja mikrobiongelmiin.

Levitä paksu kerros iholle ja anna vaikuttaa 20 min. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. Vii-
meistele DMK-kotihoitotuotteilla. 

HYDRATING MASQUE

Palauttaa iholle elintärkeän kosteuden. Ehkäisee tulehduksia, ärsytystä ja herkistymistä. Edistää ihon 
terveyttä, kiinteyttä ja nuorekkuutta sekä vahvistaa ihon toimintoja. Tekee ihosta täyteläisen, virkisty-
neen ja puolustuskykyisen.

Levitä iholle ja anna vaikuttaa 20 min. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä. Viimeistele DMK-koti-
hoitotuotteilla. 

HYDRA LOUFFA
Vartalon  puhdistusaine, joka kosketuksesta poistaa kuollutta solukkoa, samalla puhdistaen ihon hel-
lävaraisesti. Erinomainen ekseemasta, ihotulehduksista, sisään kasvaneista karvoista ja muista kuivan 
ihon ongelmista kärsiville. Voidaan käyttää suihkun tai kylvyn yhteydessä.  

MAXIMUM MOISTURE

Transdermaalinen vartalovoide, joka kiinteyttää ja ravitsee ihoa koko päivän ajan. Imeytyy syvälle 
ihoon äärimmäisen tehokkaasti. Erinomainen kuivalle, kutiavalle ja hilseilevälle iholle. Auttaa säilyttä-
mään ihon kosteuspitoisuuden, pitäen ihon kimmoisana ja pehmeänä. Käytetään HYDRA LOUFFA:lla 
puhdistetulle iholle, joka on vielä kostea. Käytä suihkun tai kylvyn jälkeen.

BODY SCULPTING

Syvävaikutteinen, pseudolämpöä tuottava voide, 
joka poistaa tehokkaasti selluliittia. Ryhdistää 
löystynyttä kudosta ja parantaa lymfan toimintaa ja 
verenkiertoa sekä vahvistaa heikentynyttä kudosta. 
Levitä iholle, kääri muovikelmuun ja anna vaikuttaa 
40 min. Hiero ylimääräinen voide ihoon. 

 

CALERASE
Käsi- ja jalkavoide kovettuneelle ja halkeilleelle 
iholle. Liuottaa ja ennaltaehkäisee kovettumia 
vähentämällä kuivaa ja kuollutta solukkoa. 
Vähentää tulehdusta ja ärsytystä.
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DMK efa+
Sisäisesti hoitava, luonnon kultainen öljy ihosi 
hyvinvoinnin varmistamiseksi.  

EXODERMA PEEL & FOAMY LIFT 
- kotientsyymin levitysohjeet

Ainutlaatuinen ravintolisä, joka hoitaa ihoasi sisältäpäin ja 
palauttaa ihon kimmoisuuden, hehkun ja kosteudensito-
miskyvyn. Tarjoaa soluväliaineelle ravintoaineita, jotka ovat 
välttämättömiä terveen ja kauniin ihon saavuttamiseksi.  
Helokki- ja tyrninsiemenöljystä muodostuva tuote sisältää 
tehokkaita ja välttämättömiä rasvahappoja ryhmistä 3, 6, 7 
ja 9. DMK efa+ pitää sisällään myös yli 100 ravinneainetta 
ja bioaktiivista ainesosaa.

Kapselien valmistamiseen käytetään parasta mahdollista 
menetelmää: hiilidioksidipuristamista. Tämä menetelmä 
takaa elintärkeiden bioaktiivisten ominaisuuksien säilymi-
sen. 

Suositellaan kaikille ja erityisesti: 

• ohuelle, juonteiselle iholle
• akneiholle
• kuiva iho, ekseemat, psoriasis ja atopia
• korkea kolesteroli
• PMS- ja vaihdevuosioireet
• hauraat hiukset ja kynnet

1. Sekoita 1-2 tl FOAMY LIFT  -jauhetta ja EXODERMA PEEL:iä kulhossa.
2. Vatkaa DMK-siveltimellä, kunnes seos muuttuu kuohkeaksi.
3. Levitä iholle ylös- ja ulospäin suuntautuvin liikkein siten, että kaula ja kasvot peittyvät.
4. Anna vaikuttaa 30-40 minuuttia. Pidä kasvolihakset rentoina hoidon aikana. 
5. Poista DMK-puhdistusaineella ja runsaalla lämpöisellä vedellä. 
6. Levitä DMK Skincare™  -hoitotuotteet. 

DMK-kotientsyymi poistaa kuollutta solukkoa, vilkastuttaa verenkiertoa, puhdistaa heikosti toimivaa 
kudoksta ja supistaa laajentuneita hiussuonia. Se myös kuljettaa lisää happea mitokondrioihin. 
Kanelihappo saa aikaan lämmön tunteen. 
 
Iho saattaa tuntua hieman kuivalta ja kiristävältä muutaman päivän ajan hoidon jälkeen. Tilanne  
normalisoituu nopeasti itsestään.
 
DMK-kotientsyymi ylläpitää ammattihoidoissa saavutettuja tuloksia hoitokertojen välillä.
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#dmkfinland 

DMK-IHONHOITO- 
KONSEPTI EI OLE  

AINOASTAAN IHONHOITOA. 
 

SE ON 
KOKONAISVALTAINEN 

KOKEMUS 
KAUNEUDESTA,

 ILOSTA JA ONNESTA.

DMK FINLAND   
www.dmkfinland.fi

#dmkrrpm
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