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UM SANZI-BEAUTY 

ROBERT FRIEDRICH HÓF AÐ ÞRÓA SANZI BEAUTY ÁRIÐ 2016 MEÐ ÞAÐ AÐ 
MARKMIÐI AÐ BÚA TIL AUGNHÁRASERMUM MEÐ EINSTAKRI FORMÚLU SEM 
ÆTTI AÐ GEFA FALLEG OG LÖNG AUGNHÁR. EFTIR MEIRA EN ÁR Í ÞRÓUN 

VAR KOMIN VARA Á MARKAÐ SEM UPPFYLLIR ALLAR ÞEIRRA KRÖFUR, 
AUGNHÁRASERUM SEM VIRKAR - LENGRI, FYLLTARI OG STERKARI 

AUGNHÁR. 

HJÁ OKKUR ER SKÝR STEFNA. VIÐ BÚUM TIL VÖRUR INNAN FEGURÐAR OG 
UMÖNNUNAR SEM FALLA Í HÆSTA GÆÐAFLOKK. ÞAÐ GERUM VIÐ MEÐ 
BESTA FÓLKINU. VIÐ GERUM EKKI MÁLAMIÐLANIR VIÐ STARFSMENN OG 

SAMSTARFSAÐILA, VIÐ SKOÐUM MÁLIN OFAN Í KJÖLINN OG VELJUM 
AÐEINS ÞAÐ BESTA.  

MEÐ HVERRI VÖRU SEM VIÐ FRAMLEIÐUM BÆTUM VIÐ FÆRNI OKKAR. VIÐ 
SETJUM EKKI VÖRU Á MARKAÐ NEMA VIÐ SÉUM 100% VISS UM AÐ HÚN 
VIRKI Í SAMRÆMI VIÐ ÞANN TILGANG SEM HÚN Á AÐ ÞJÓNA. ÞANNIG 

BÚUM VIÐ TIL EINSTAKAR VÖRUR FYRIR OKKAR VIÐSKIPTAVINI. 

VÖRURNAR OKKAR INNIHALDA INNIHALDSEFNI SEM SÉRFRÆÐINGAR HAFA 
SANNAÐ AÐ GEFI SÝNILEGAN OG BETRI ÁRANGUR, ÞAR Á MEÐAL 

AUGNHÁRARSERUM, AUGABRÚNASERUM, EYE ZONE CONDITIONER GEL 
OG CHARCOAL TEETH WHITENING. 

ÞEGAR VIÐ ÞRÓUM VÖRUR ER ÞAÐ ALLTAF MEÐ VIÐSKIPTAVINI OKKAR OG 
ÞARFIR ÞEIRRA Í HUGA. ÞESS VEGNA EIGUM VIÐ STÓRAN HÓP ÁNÆGÐRA 

VIÐSKIPTAVINA. 

MARKMIÐIN ERU SKÝR. VIÐ BÚUM TIL GÆÐAVÖRUR INNAN FEGURÐAR OG 
UMÖNNUNAR SEM DRAGA FRAM NÁTTÚRULEGA FEGURÐ Í FÓLKI AUK ÞESS 

AÐ VERA Á SANNGJÖRNU OG VIÐRÁÐANLEGU VERÐI.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GUA SHA WHITE JADE ROUND 
 
Gua Sha andlitnuddsteinar: 
Gua Sha er forn kínversk hefð sem hefur marga kosti fyrir húðina. Nuddið frá 
orkusteininum er róandi og þekkt fyrir að létta á spennu í andlitinu, örva 
sogæðakerfið og auka blóðrásina. Gua Sha nudd ætti að veita þér vellíðan, svo 
vertu viss um að anda djúpt og lengi og njóta þess að dekra við húðina þína.  
Með reglulegri notkun á Gua Sha steininum er hægt að lágmarka fínar línur, þétta 
húðina, minnka bólur og rósroða ásamt því að minnka litaefnabreytingar og 
bólgur. 
Gua Sha steinarnir innihalda meira en 10 steinefni sem strykja húðina, m.a sink, 
járn, magnesíum og selen. Að auki er sagt að steinarnir veiti frið og sátt og hjálpi til 
við nýta orkuna þína þér til hagsbóta. Steinarnir eru úr 100% náttúrulegum efnum 
svo engir tveir Gua Sha steinar eru eins. Að auki geta átt sér litbreytingar á 
steininum sjálfum eftir reglulega notkun. 
 
Til að fá sem mest úr Gua Sha steininum þá mælum við með daglegu nuddi á 
andliti og  hálsi. Þvoið Gua Sha steininn fyrir og eftir notkun í saltvatni eða mildri 
sápu. Best er að nota steininn með andlitsolíu, við mælum með Delux 
andlitsolíunni frá Sanzi. Settu 4-5 dropa af Deluxe Facial Oil í lófana og hitaðu 
olíuna í höndunum, dreifðu andlitsolíunni á andlit og háls.  
Forðastu að setja of mikinn þrýsting á Gua Sha steininn. Þrýstingurinn er misjafn og 
fer eftir því hvernig þú hallar honum. Ef steinninn er settur í 90 gráður horn á 
húðina þá kemur harður þrýstingur, því skáhallari sem steinnin verður í átt að 
húðinni, því mildari þrýsting færðu. Byrjaðu á því að nudda andlitið varlega, um 
það bil 5-10 sinnum á hvert svæði (sjá leiðbeiningar). Mælt er með að drekka nóg 
af vatni eftir nuddið til að hjálpa líkamanum að losa sig við úrgangsefnin sem 
sogæðakerfið losar um í nuddinu. 

 



GUA SHA ROSE QUARTZ ROUND 

 
GUA SHA WHITE JADE SCULPT 

 
GUA SHA ROSE QUARTZ SCULPT 

 



EYELASH GROWTH SERUM 
Augnháraserum 5 ml.  

 
Eyelash Growth Serum er fyrir þá sem vilja lengri, fylltari og sterkari augnhár á 
heilbrigðan og áhrifaríkan hátt. Í okkar sérþróuðu formúlu eru virk innihaldsefni 
sem gefa augnhárunum þínum bestu mögulegu vöruna til þess að ná árangri. Með 
því að bera það á rætur augnháranna einu sinni á dag, örvast vöxtur hársekkjanna 
og eftir 6-12 vikur verða augnhárin verða lengri, fylltari og sterkari.  
5 ml. (dugar í u.þ.b. 5-6 mánuði) 
Við mælum ekki með notkun Eyelash Growth Serum ef þú ert barnshafandi. Má 
notast í brjóstagjöf.   
 
Byrja skal á því að hreinsa augnhárin, við mælum með því að nota Oil-Free 
Makeup Remover og því næst Soft Cleansing Foam til að gera húðinni alveg 
hreina. 
Þegar hreinsun á húð er lokið er Eyelash Growth Serum einfalt og auðvelt í notkun. 
Berið serumið á efri augnháralínuna einu sinni á dag með pensilstroku.  
Mælt er með því að serumið á að kvöldi þar sem þá fær varan tíma til að smjúga 
djúpt án þess að setja neitt annað ofan á. 
ATH: Þú þarft ekki að bera augnháraserum á neðri augnhárin, serumið okkar ætti 
að dreifast bæði á efri og neðri augnhárin þegar þú blikkar augunum. 
 
Hvers vegna gefur Eyelash Growth Serum þér lengri og fyllri augnhár? 
Við höfum búið til augnháraserum þar sem útkoman er höfð í brennidepli án þess 
þó að skerða vöruna með efnum sem gæti valdið óþægindum. Þessvegna 
aðlögum við rétt magn af virka efninu þannig að óþægindi eða erting á augnsvæði 
ættu ekki að vera til staðar við notkun.  
Þú munt sjá að augnhárin þín lengjast eftir u.þ.b. 6-8 vikur. Hámarks niðurstaða 
ætti að sjást eftir 12 vikur.  
Eyelash Growth Serum inniheldur fjölda virkra og flókinna efna sem saman ýta 
undir vöxt augnháranna. Hins vegar er engum olíum, gervi ilmum, parabenum eða 
hormónum bætt við vöruna. Þess vegna er hægt að nota augnháraserumið okkar 
þó þrátt fyrir viðkvæm augu. Einnig má nota serumið með linsum. 
Augnháraserumið okkar er búið til fyrir allar gerðir augna. 
 
-Lengri og fylltari augnhár 
-Olíulaust, hormónalaust og parabenalaust 
-Án ilmefna  
-100% vegan vottað 
 
 
 



 
 

 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Myristoyl Pentapeptide-17, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium 
Hyaluronate, Cucurbita Pepo Seed Extract, Echinacea Angustifolia Extract, 
Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol , Arginine, Disodium EDTA, Caprylyl 
Glycol, Lactic Acid,   Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Dechloro Dehydroxy 
Difluoro Ethylcloprostenolamide 
 
 
 
 
 



EYEBROW ENHANCING SERUM 
Augabrúnaserum 5 ml.  

 
Eyebrow Enhancing Serum er augabrúnaserum sem gefur fylltar og sterkari 
augabrúnir á heilbrigðan og áhrifaríkan hátt. Okkar sérþróaða formúla inniheldur 
virk og flókin innihaldsefni sem gefa augabrúnunum þínum bestu mögulegu 
vöruna til þess að ná góðum árangri. 
Með því að nota Eyebrow Enhancing Serum einu sinni til tvisvar á dag örvast 
vöxtur hársekkjanna. Eftir 8-14 vikur verða augabrúnirnar fylltari og sterkari.  
Varan dugar í 2-3 mánuði miðað við notkun tvisvar á dag eins og mælt er með fyrir 
skjótan árangur.  
Við mælum ekki með notkun Eyebrow Enhancing Serum ef þú ert barnshafandi, 
má notast í brjóstagjöf.  
 
Byrja skal að þrífa augabrúnirnar. Við mælum með því að nota Oil-Free Makeup 
Remover og því næst Soft Cleansing Foam til að gera húðina alveg hreina. Með 
þessu myndast besti grunnurinn fyrir augabrúnaserumið. 
Eyebrow Enhancing Serum er mjög einfalt og auðvelt í notkun. Berðu serumið á 
augabrúnirnar einu sinni til tvisvar á dag með pensilstroku. Mælt er með að nota 
serumið á augabrúnirnar bæði kvölds og morgna til að ná hröðum og góðum 
árangri.  
Hvers vegna gefur augabrúnaserumið okkar fylltari og sterkari augabrúnir? 
Við notum sérhannaða formúlu, sem byggir á virkum og flóknum innihaldsefnum. 
Efnin gera það að verkum að vöxtur hársins á augabrúnasvæðinu eykst, auk þess 
er varan rík af bæði peptíðum og andoxunarefnum sem veita augabrúnunum 
aukinn raka og góða næringu. Augabrúnaserumið okkar er þar að auki 100% 
vegan og laust við ilmefni og paraben - eins og allar Sanzi Beauty vörurnar. 
Ákveðin innihaldsefni gera augabrúnaserumið okkar sérstakt. Þessi efni eru m.a. 
Myristoyl Pentapeptide-17, sem er peptíð og sérstaklega þekkt fyrir að stuðla að 
hárvexti. Arginín er amínósýra og hjálpar til við að auka blóðflæði niður í hársekki. 
Loks er það hýalúrónsýra sem tryggir raka og næringu fyrir hárræturnar. Rúsínan í 
pylsuendanum er castorlie sem er vel þekkt fyrir að næra hárin vel og hefur þau 
áhrif að halda hárum á augabrúnunum í góðu og mjúku ástandi. 
Augabrúnirnar verða fylltari eftir 8-10 vikur. Eftir u.þ.b. 14 vikur sérðu 
heildarútkomuna.  
 
-Fylltari og sterkari augabrúnir eftir 8-14 vikur 
-Ríkt af peptíðum og andoxunarefnum 
-Góður árangur í prófum 
-næringarolíu bætt við 
-Án parabena, hormóna og ilmefna 
-100% vegan vottað 



 
 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Myristoyl Pentapeptide-17, Glycerin, Propylene Glycol, Hydrogenated 
Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Cucurbita Pepo Seed Extract, Echinacea 
Angustifolia Extract, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol , Arginine, Disodium 
EDTA, Caprylyl Glycol, Lactic Acid,   Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Dechloro 
Dehydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide 
 
 
 
 
 

 



MASCARA VOLUME & CURL 
Svartur & Brúnn 6 ml.  

 
Vegan maskari með nærandi innihaldsefnum sem skapar hið fullkomna útlit. 
Mascara Volume & Curl er 100% vegan maskari sem rammar inn augun á fallegan 
hátt. Þessi maskari gefur augnhárum mikla fyllingu og þéttni. Boginn bursti tryggir 
áberandi beygju sem gerir augnhárin lengri á náttúrulegan hátt og myndar fallega 
lyftingu. 
Við erum afar stolt af því að vera tilnefnd til dönsku fegurðarverðlaunanna 2021 í 
flokknum Förðunarvara ársins. Tilnefningin gefur okkur enn meiri trú á því að 
vegan maskarinn okkar sé í miklu uppáhaldi hjá þeim sem hann prófa.  
 
Berið alltaf maskara á hreinsuð augnhár. Við mælum með að nota Oil-Free 
Makeup Remover eða Soft Cleansing Foam. Báðir eru það olíulausir hreinsar. 
Taktu burstann og settu Mascara Volume & Curl á með löngum strokum frá 
augnhárarót til enda, svo þú náir öllum augnhárunum. 
Þú getur mögulega endurtekið ferlið ef þú vilt byggja upp litinn og fá meiri fyllingu 
á augnhárin. Látið maskara þorna 1-2 mínútum á milli umferða. 
Þegar taka skal maskara af mælum við með Oil-Free Makeup Remover sem 
fjarlægir maskara varlega af án þess að skemma eða toga augnhárin. Þannig færst 
mest út úr næringarefnum í maskaranum. 
 
Af hverju elskum við Mascara Volume & Curl? 
Við erum stolt af því að hafa búið til vegan maskara sem er þegar orðinn í 
uppáhaldi hjá mörgum af okkar viðskiptavinum. Við höfum valið að búa til maskara 
sem að sjálfsögðu er 100% vegan en byggir einnig á nærandi innihaldsefnum sem 
bæði næra og styrkja augnhárin meðan á notkun stendur. 
Í þessum nærandi maskara má finna laxerolíu, gúrkuþykkni og myristoyl 
pentapetide-17. Þessi innihaldsefni hjálpa til við að styrkja og stuðla að vexti 
augnháranna á meðan þú notar vöruna. Auk þess inniheldur það E-vítamín sem er 
öflugt andoxunarefni og bólgueyðandi áhrif. 
 
Innihaldsefni: 
Mascara Volume & Curl - Black 
Water, Acrylates Copolymer, CI 77499, Stearic Acid, PEG-100 Stearate, Glyceryl 
Stearate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Cetearyl Alcohol, Myristoyl 
Pentapeptide-17, Mineral Oil, PVP (Polyvinylpyrrolidone), Butylene Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, Hydrogenated Sweet Almond Oil, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Xanthan Gum, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Glycerin, Hydrogenated 
Palm Glyceride, Tocopherol (Vitamin E), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
 



Mascara Volume & Curl - Brown 
Water, Acrylates Copolymer, Stearic Acid, Peg-100 Stearate, CI 77491 (Iron Oxide 
Red), Glyceryl Stearate,Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax,Cetearyl Alcohol, 
Myristoyl Pentapeptide-17, CI 77499(Iron Oxide Black), CI 77492 (Iron Oxide 
Yellow), Mineral Oil, Pvp(Polyvinylpyrrolidone), Butylene Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, Hydrogenated Sweet Almond Oil, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Xanthan Gum, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Glycerin, Hydrogenated 
Palm Glyceride, Tocopherol(Vitamin E), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
 
 

 
 
 

 



EYE ZONE CONDITIONER SERUM 
Augnháranæring fyrir augnhár og augabrúnir 8 ml.  

 
Eye Zone Conditioner Serum gel er hárnæring fyrir augnhár og augabrúnir. Þetta 
er ætlað þeim sem vilja heilbrigð og löng augnhár og augabrúnir á náttúrulegan 
og áhrifaríkan hátt. Augabrúna- og augnháragelið er laust við paraben, olíu, 
ilmefni og hormón, auk þess er varan 100% vegan.  
Eye Zone Conditioner serumið okkar er fullkomið fyrir þá sem hafa farið nýlega í 
lash&brow lift. Það styrkir augnhárin eftir meðferð og viðhaldur heilbrigðum 
augnhárum. Einnig er serumið gott til að styrkja augnhár eftir augnháralengingar. 
Efnið er án olíu og því má nota það þegar þú ert með augnháralengingar til að 
styrkja þau á meðan.  
Berið Eye Zone Conditioner Serum á eftir að hafa hreinsað andlitið með Soft 
Cleansing Foam og eftir að hafa borið Gentle Face Tonicá, svo hársekkirnir geti 
auðveldlega tekið í sig vöruna og ná þannig sem bestum árangri. Varan er notuð 
1-2 sinnum á dag. 
 
Ef þú notar Eye Zone gelið með Eyelash Growth Serum og Eyebrow Enhancing 
Serum, mælum við með því að þú setjir fyrst growth serum. Þegar það er komið á 
er beðið í  nokkrar mínútur áður en þú notar Eye Zone Conditioner Serum. 
ATHUGIÐ: Ef burstinn er þurr þegar hann er borinn á er gagnlegt að hrista 
flöskuna lítillega. 
Það er ýmisir kostir við að nota Eye Zone gelið. 
Það er þróað úr bestu hráefnum sem finnast, það styrkir og hlúir að hársekkjunum, 
það gefur hárunum næringu og raka sem gerir það að verkum að hárin fá heilbrigt 
og glansandi yfirbragð, þetta lengir um leið líf háranna. Efnið gerir hárin sterkari 
og getur látið þau líta út fyrir að vera lengri eða fylltari. 
 
-Styrkir augnhár og augabrúnir 
-Olíulaust 
-Ríkt af peptíðum og andoxunarefnum 
-Án parabena og ilmefna 
-Vegan vottað 
-Gott með Eyelash Growth Serum og Eyebrow Enhancing Serum 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Carbomer, Panthenol, Myristoyl Pentapeptide-17, Hydrolyzed 
Collagen, Sodium Hyaluronate, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Arginine, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbitol, Copper Tripeptide-1, Glycine, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate 

 
 
 
 
 
 

 



BROW STYLING GEL 
Glært – Brúnt 6 ml.  

 
Brow Styling Gel – Heldur augabrúnunum þínum á sínum stað allan daginn.  
Augabrúnagel sem hefur þá eiginleika að geta bæði fest augabrúnahárin á sama stað og gefa 
náttúrulega lyftingu og uppbyggingu.  
 
Brow Styling Gel er hægt að nota með uppáhalds augabrúnalitnum þínum eða nota eitt og sér. 
Notaðu burstann með gelinu til að móta augabrúnirnar þínar eins og þú vilt að þær verði.  
Þegar þú hefur náð fram þeirri lögun sem þú kýst mun gelið harðna og augabrúnirnar haldast vel 
mótaðar allan daginn. Þú getur fjarlægt Brow Styling Gel með olíulausa farðahreinsinum okkar til 
að ná sem bestum árangri. 
Sameinaðu Brow Styling Gel með Eyebrow Enhancing Serum fyrir fylltar og sterkar augabrúnir. 
Brow Styling Gel er að sjálfsögðu 100% vegan og ilmefnalaust eins og allt annað frá Sanzi Beauty.  
 

 
 
Innihaldsefni: 
Brow Styling Gel - Transparent 
Aqua, Butylene, Glycol, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin 
Brow Styling Gel - Brown 
Aqua, Butylene Glycol, CI 77499, PVP, CI 77491, CI 77492, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin 

 
 



OIL-FREE MAKEUP REMOVER 
Olíufrír hreinsir til að fjarlægja farða 120 ml.  

 
Oil-Free Makeup Remover er mildur og mjög áhrifaríkur farðahreinsir sem er alveg 
olíulaus. Hann fer því vel með augnhára- og augabrúnavörum frá okkur.  
Oil-Free Makeup Remover er ríkur af andoxunarefnum og vítamínum sem vernda 
og auðga húðina. Á sama tíma er hann mildur fyrir húðina og fjarlægir farðann án 
þess að erta húðina. 
Tilvalið fyrir þá sem eru með annað hvort með augnháralengingu því hreinsirinn er 
alveg olíu laus.  
 
Oil-Free Makeup Remover ætti að vera fyrsta skrefið í þinni venjulegu húðumhirðu. 
Vætið bómull með vörunni, haldið við augnsvæðið í nokkrar sekúndur áður en þú 
strýkur augnförðuninni og maskarann varlega í burtu. Þú endurtekur ferlið og 
notar bómull á restina af andlitinu þar til farðinn er fullkomlega fjarlægður.  
Farðahreinsirinn okkar er mildur fyrir húðina og róar húðina. 
 
Oil-Free Makeup Remover er sérstaklega þróaður til ganga með vörum sem við 
höfum fyrir augnhár og augabrúnir.  
Förðunarhreinsinn er hannaður til að fjarlægja förðunarleifar og önnur óhreinindi 
varlega en á áhrifaríkan hátt. Á meðan er húðin þín bæði nærð og vernduð.  
Þú finnur t.d. panthenol í hreinsinum, það hefur róandi og mýkjandi áhrif á húðina. 
Á meðal innihaldsefna er einnig hýalúrónsýra sem bindur og heldur raka í húðinni. 
Olíulausi farðahreinsinn okkar er ríkur af andoxunarefnum og vítamínum sem 
auðga húðina þína. Auk þess er varan vegan vottuð og laus við ilmefni og alcahol.  
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Ekki viðbætt ilmefni og alcahol 
-Róar húðina 
-Gott með augnhára-og augabrúnaserumi 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Innihaldsefni: 
Water, Glycerin, Peg-8 Caprylic/Capric Glycerides, Dipropylene glycol, Panthenol, 
3-o-Ethyl ascorbic Acid(Vitamin C), Coco-Glucoside, Tocopherol(Vitamin E), 
Sodium Hyaluronate, 1,2-HexanedioL, Centella Asiatica Root Extract (Gotu Kola), 
Opuntia Dillenii Flower Extract (Prickly Pear), Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe 
Vera), Chrysanthellum Indicum Extract (Indian Chrysanthemum), Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin 
 
 
 
 

 



SOFT CLEANSING FOAM 
Mild og áhrifarík hreinsifroða fyrir andlitið 150 ml.  

 
Soft Cleansing Foam heldur húðinni hreinni. Með því að hreinsa andlitið einu sinni 
til tvisvar á dag með þessari mildu og áhrifaríku hreinsifroðu þá fjarlægist fita og 
önnur óhreinindi af húðinni og heldur stífluðum svitaholum í lágmarki. Þetta 
auðveldar húðinni að taka í sig til dæmis serum eða krem. 
 
Sé notaður augnfarði eða sterkari farði er mælt með að byrja á að fjarlægja hann 
með Oil-Free Makeup Remover. 
Því næst er andlitið hreinsað með volgu vatni og ein til tvær pumpur af Soft 
Cleansing Foam sett á, froðunni er varlega nuddað inn í húðina og hún látinsitja 
og draga í sig í nokkrar sekúndur. Að lokum er húðin skoluð með volgu vatni. 
Þú getur notað Soft Cleansing Foam bæði kvölds og morgna. 
Til þess að innihaldsefni í húðvörunum þínum virki sem best, þarftu hreina húð 
sem er alveg laus við óhreinindi og olíu. Þess vegna mælum við með því að nota 
Gentle Face Tonic til að fjarlægja síðustu óhreinindi af. Þannig er húðin betur í 
stakk búin til að taka við serum og kremi. 
 
Þessi mjúka hreinsifroða hentar öllum húðgerðum, einnig þeim sem eru með 
viðkvæma húð. Auk þess að skilja húðina eftir hreina, nærir hún og verndar húðina 
með nærandi andoxunarefnum og vítamínum sem koma í veg fyrir að húðin þorni. 
 
Í Soft Cleansing Foam finnur þú m.a. C-vítamín sem styrkir og endurheimtir 
kollagen og teygjanlegar trefjar í húðinni. Efnið heldur húðinni sléttri, mjúkri og 
þéttri. Að auki inniheldur það acai sem hefur bólgueyðandi og stinnandi áhrif 
ásamt graskersfræjum sem hafa nærandi áhrif. Með því að bera andoxunarefni á 
húðina myndast verndandi hindrun svo frumurnar í húðinni brotni ekki niður. 
Þú getur notað Soft Cleansing Foam bæði kvölds og morgna án þess að þurrka 
húðina þar sem það er búið til úr mildum hráefnum. 
 
-Fjarlægir fitu og önnur óhreinindi af húðinni 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Án ilmefna og parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 



 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Sodium Cocoyl Glutamate, Butylene Glycol, Glycerin, Ethyl Ascorbic Acid 
(Vitamin C), Euterpe Oleracea Fruit Extract (Acai), Cucurbita Pepo Seed Extract 
(Pumpkin Seed), Echinacea Purpurea Extract (Red Sun Hat), Sodium PCA, 
Ethylhexylglycerin, Aloe Barbadensis Extract (Aloe Vera), Centella Asiatica Extract 
(Gotu Kola), Opuntia Dillenii Extract (Prickly Pear), Chrysanthellum Indicum Extract 
(Indian Chrysanthemum), Phenoxyethanol 

 
 
 
 
 

 



GENTLE FACE TONIC 
Mildur andlitstóner 120 ml.  

 
Gentle Face Tonic er mildur tóner sem er laus við alcahol. Tónerinn fjarlægir á 
áhrifaríkan hátt óhreinindi og kalkleifar úr vatni. Að auki hefur hann pH-
hlutleysandi áhrif á húðina á meðan hann nærir og bætir við miklum raka. Til að 
tryggja fulla virkni skal nota efnið í lok hreinsunar og áður en sett er á anditskrem 
til að tryggja fulla virkni á serum og andlitkremum. 
Tónerinn kemur í sprey formi þannig að auðvelt er að nota hann með og án 
bómullarpúða. Hann er að sjálfsögðu 100% vegan og án viðbættra ilmefna. 
 
Berið Gentle Face Tonic á eftir að hafa hreinsað húðina með Soft Cleansing Foam 
til að fjarlægja síðustu óhreinindin úr húðinni. Til að bera tónerinn á eru tveir 
möguleikar. Fyrri möguleikinn er að sprauta vörunni á bómull og renna honum 
varlega um andlitið til að tryggja að síðustu leifar óhreininda séu fjarlægðar. Seinni 
möguleikinn er að sprauta vörunni beint á húðina. Þú getur annað hvort fjarlægt 
vöruna með bómull eða skilið hana eftir á húðinni til að draga í sig meira af 
nærandi innihaldsefnum. 
Þegar þessu ferli er lokið hefur tónerinn okkar gert húðina tilbúna fyrir restina af 
húðumhirðurútínu þinni. Við mælum með húðumhirðu eins og AHA peeling, Anti-
Aging Lifting Serum, frískandi augnkremi og Anti-Aging andlitskremi. 
 
Tónerinn fyrir andlitið er frábær vara ef þú vilt vera viss um að húðin þín sé alveg 
hrein af förðunarleifum og óhreinindum dagsins eftir að þú hefur hreinsað andlitið 
með andlitshreinsi. 
Hann hjálpar einnig við að koma jafnvægi á sýrustig húðarinnar. Eins og allar aðrar 
vörur okkar er tónerinn 100% vegan og inniheldur einnig panthenol sem hefur 
róandi og græðandi áhrif á húðina. Að auki hefur hann að geyma vítamín og 
andoxunarefni, sem hafa róandi áhrif á húðina og vernda hana gegn loftmengun.  
Tónerinn má líka speyja yfr andlitið til að gefa aukinn raka yfir farða og krem. 
 
-Án acahols 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-pH stýrir húðinni 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Engin viðbætt ilmefni og paraben 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 



 
 
 
Innihaldsefni: 
Water, Glycerin, Panthenol, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid (Vitamin C), Sodium Pca, 
Tocopherol (Vitamin E), Urea, Betaine, Sodium Hyaluronate, Centella Asiatica Root 
Extract (Gotu Kola), Opuntia Dillenii Flower Extract (Prickly Pear), Aloe Barbadensis 
Leaf Extract (Aloe Vera), Chrysanthellum Indicum Extract (Indian Chrysanthemum), 
1,2-Hexanediol, Allantoin, Disodium Edta, Citric Acid, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin 

 
 
 
 

 



ANTI-AGING FACE CREAM 
 Kemur í veg fyrir og vinnur gegn náttúrulegum einkennum öldrunar 50 ml.  
 
Anti-Aging andlitskrem er fyrir þá sem vilja viðhalda mjúkri og sléttri húð með 
fallegum ljóma. Kremið er sérstaklega þróað til að koma í veg fyrir öldrun 
húðarinnar og berst um leið gegn litlum fínum línum og hrukkum. Kremið okkar er 
búið til með góðum, nærandi og virkum efnum sem geta skipt sköpum fyrir húðina 
þína. Við mælum með Anti-Aging andlitskreminu okkar frá 25+ ára. 
 
Berðu á þig Anti-Aging andlitskrem eftir að þú hefur hreinsað andlitið og notað 
serum. Við mælum með Anti-Aging Lifting Serum áður en kremið er borið á til að 
ná sem bestum árangri gegn öldrun. Tekið skal lítið magn af kreminu í lófann og 
vörunni nuddað varlega inn í húðina. Við mælum með því að nota Anti-Aging 
andlitskrem bæði kvölds og morgna til að ná hámarksáhrifum. 
 
Þó þú sért ekki með sýnileg öldrunareinkenni ennþá, er góð hugmynd að byrja að 
nota húðvörur sem innihalda virk efni. Anti-Aging andlitskremið okkar inniheldur 
meðal annars B3 vítamín, sem lágmarkar fínar línur og hrukkur. Á sama tíma 
hjálpar C-vítamínið til við að styrkja og endurheimta kollagen sem gefur húðinni 
fyllingu.  
C-vítamín hjálpar einnig til við að jafna húðlit og gefur andlitinu ljóma. Einnig 
inniheldur Anti-Aging Face Cream mikið af andoxunarefnum sem vernda húðinna 
gegn sindurefnum sem koma frá loftmengun. Andoxunarefnin mynda verndandi 
hindrun svo frumurnar í húðinni brotni ekki niður. Að auki er  nærandi 
innihaldsefnum bætt í andlitskremið, sem veita húðinni djúpan raka. Þar má nefna 
jojoba olíu, acai olíu og sheak-smjör, allt eru þetta efni sem eru rík af vítamínum og 
steinefnum. 
 
-Ríkt af andoxunarefnum, peptíðum og vítamínum 
-Hægt að nota bæði dag og nótt 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Án ilmefna og parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide (Vitamin B3), Isononyl Isononanoate, 
Propylene Glycol, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil), Cetearyl 
Olivate, Glyceryl Polymethacrylate, Trehalose, Ethyl Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Sorbitan Olivate, PEG-100 Stearate, Tocopherol (Vitamin E), Euterpe Oleracea 
Fruit Oil (Acai Oil), C16-17 Isoalcohols, Ceramide 2, Sodium Polygamma-
Glutamate, Hydrolyzed Collagen, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 
60, Palmitoyl Tripeptide-5, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Allantoin, Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Hyaluronate 



ANTI-AGING LIFTING SERUM 
Anti-aging Serum sem sléttir og eykur teygjanleika húðarinnar 30 ml.  

 
Anti-Aging Lifting Serum er fyrir þá sem vilja veita húðinni auka umhyggju. 
Samstundis koma fram sléttandi áhrif. Anti-age serumið okkar er hannað til þess að 
smjúga djúpt inn í húðina og veita henni raka og næringu á meðan virk 
innihaldsefni draga úr öldrunareinkunum í húðinni. Við mælum með Anti-Aging 
Lifting Serum frá 25+ ára. Hins vegar geturðu auðveldlega notað anti-age serumið 
okkar frá hærri aldri þar sem virku innihaldsefnin geta verið gagnleg fyrir allar 
húðgerðir. 
 
Berið alltaf Anti-Aging Lifting Serum á nýhreinsaða húð sem er laus við óhreinindi 
og farða. Við mælum með að nota Soft Cleansing Foam  auk þess að nota tónerinn 
til að fjarlægja síðustu óhreinindin af húðinni. Þannig tryggir þú að húðin þín sé 
tilbúin til þess að taka við virku innihaldsefnunum úr seruminu okkar. 
Dælið örlitlu af seruminu í lófann og dreifið því með því að nudda henni varlega 
inn í húðina. Kláraðu húðumhirðu þína með rakakremi. Við mælum með 
andlitskremi gegn öldrun. Þú getur líka notað Deluxe andlitsolíu sem lokakrem ef 
þú vilt fá frekari raka í húðinna.  
Notaðu Anti-Aging Lifting Serum bæði kvölds og morgna til að ná sem bestum 
árangri. 
Þetta öldrunarserum er þróað fyrir allar húðgerðir vegna þess að við vitum að 
margir munu njóta góðs af serumi með virkum efnum. Þunn formúlan auðveldar 
húðinni að taka vöruna í sig og vinnur á virkan hátt að því að styrkja 
frumuendurnýjun og bæta við raka. Anti age serum-ið okkar er 100% vegan eins 
og allar húðvörur frá Sanzi Beauty auk þess að vera án viðbætts ilmefna, parabena 
eða alkóhóls. 
Einnig inniheldur það hýalúrónsýru sem gefur húðinni rakastyrk og eykur 
teygjanleika húðarinnar ásamt C-vítamíni og E-vítamíni sem vinna saman að því að 
gefa húðinni meiri ljóma og jafnan húðlit. Anti-Aging Lifting Serum verndar gegn 
loftmengun. 
C-vítamín hefur ýmsa kosti. Til dæmis fer C-vítamín á virkan hátt inn í húðina og 
berst gegn fínum línum í yfirborði húðarinnar, sem gerir það að fullkomnu efni 
gegn öldrun. C-vítamín gefur húðinni ljóma og getur hjálpað gegn 
litarefnabreytingum á yfirborði húðarinnar vegna sólskemmda og annara 
húðskemmda. Serum-ið er ríkt af hýalúrónsýru og bindur raka við húðina. Það 
tryggir að húðin haldist mjúk og er eitt besta innihaldsefnið gegn öldrun.  
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Hægt að nota bæði dag og nótt 
-Án ilmefna og parabena 
-Umhverfisvæn glerflaska 



 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Ethyl Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Glyceryl Polymethacrylate, Tocopherol (Vitamin E), Hydrolyzed Collagen, Xanthan 
Gum, Triethanolamine, Sodium Hyaluronate, Cucurbita Pepo Seed Extract 
(Pumpkin Seed), Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe Vera), Centella Asiatica 
Extract (Gotu Kola), Opuntia Dillenii Extract (Prickly Pear), Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin 
 
 
 
 
 



EXFOLIATING FACE SCRUB 
Vítamínríkur andlitsskrúbbur 100 ml.  

 
Vítamínríkur andlitsskrúbbur sem fjarlægir dauðar húðfrumur. 
Exfoliating Face Scrub er vítamínríkur andlitsskrúbbur sem fjarlægir dauðar 
húðfrumur og opnar svitaholurnar. Það gerir húðina þína móttækilegri fyrir því  að 
taka við þeim húðvörum sem koma í kjölfarið. Andlits skrúbburinn okkar er góður 
fyrir allar húðgerðir þar sem hann mildur og fjarlægir dauðar húðfrumur með því 
að nota náttúrulegar kókoshnetuskeljar sem eru fínt duftmótaðar. 
 
Notaðu exfoliating Face Scrub 1-2 sinnum í viku eftir að þú hefur hreinsað húðina 
með Soft Cleansing Foam. Nuddið vörunni varlega inn í húðina með hringlaga 
hreyfingum í u.þ.b. 30-60 sekúndur. Forðastu augnsvæðið. Þvoið síðan vöruna 
með volgu vatni. Þannig fjarlægir þú þurra húð og dauðar húðfrumur á áhrifaríkan 
hátt, án þess að erta húðina. 
 
Andlitsskrúbburinn inniheldur C-vítamín sem gefur húðinni ljóma og eykur 
kollagenframleiðslu, sem gerir húðina mýkri. Að auki inniheldur hann aloe vera, 
sem með græðandi eiginleikum sínum róar húðina. Þess má líka geta að kornin 
okkar eru unnin úr kókoshnetuskeljum í duftformi sem er gott fyrir bæði húðina og 
umhverfið. Kókosskeljar eru náttúruleg niðurbrjótanleg vara sem er bæði góð til 
að skrúbba andlitið og án þess að hafa neikvæð áhrif á umhverfið eins og sést 
hefur með andlitsskrúbba úr gerviefnum.  
Jafnframt inniheldur skrúbburinn hýalúrónsýru sem bindur rakann í húðinni og 
heldur húðinni mjúkri og fyllri og hjálpar til við að viðhalda rakajafnvæginu í 
húðinni.  
Aloe vera veitir næringu og er græðandi. Aloe vera tryggir að húðin verði ekki 
pirruð eða ert. 
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Hentar fyrir flestar húðgerðir 
-Engin ilmefni 
-Án parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Innihaldsefni: 
Water, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocos Nucifera (Coconut) Shell Powder, 
Carbomer, Glycerin, Triethanolamine, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Tocopherol (Vitamin E), Sodium Hyaluronate, Centella Asiatica Root Extract (Gotu 
Kola), Opuntia Dillenii Flower Extract (Prickly Pear), Aloe Barbadensis Leaf extract 
(Aloe Vera), Chrysanthellum Indicum Extract (Indian Chrysanthemum), 1,2-
Hexanediol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 
 
 
 
 
 
 
 



REFRESHING EYE CREAM 
Frískandi augnkrem 15 ml.  

 
Augnkrem sem lágmarkar dökka bauga og fínar línur í kringum augun.  
Refreshing Eye Cream er rakagefandi og mýkjandi augnkrem sem er sérstaklega 
þróað fyrir augnsvæðið. Það verndar og gefur raka ásamt því að þétta viðkvæma 
húð í kringum augað sem einkennist oft af dökkum baugum og fínum línum.  
 
Þú getur notað augnkremið bæði kvölds og morgna. 
Notaðu vöruna alltaf á nýhreinsaða húð, en eftir serum. Við mælum með því að 
nota Anti-Aging Lifting Serumið. 
Taktu smá af vörunni á baugfingur, hitaðu vöruna á milli tveggja fingra og berðu 
augnkremið varlega á þunna húðina í kringum augun. 
Kosturinn við að nota baugfingur er að þá berð þú vöruna á með mildum þrýstingi 
þar sem húðin hjá augnsvæðinu er viðkvæmari en restin af andlitinu. 
Að endingu skal alltaf notað gott rakakrem og hugsanlega andlitsolíu. Við mælum 
með Deluxe Facial Oil og Anti-Aging andlitskremi. 
 
Það er gott að nota augnkrem í húðumhirðu, þar sem augnsvæðið er oft 
viðkvæmara en annað í andlitinu. Þar að auki upplifa margir að svæðið sé 
sérstaklega gjarnt á að mynda fínar línur og dökka bauga. Hægt er að koma í veg 
fyrir það með augnkremi, Við mælum með að byrja nota augnkrem í kringum 20-
25 ára.  
Frískandi augnkremið okkar er fyllt með nærandi og virkum efnum m.a. retínól, 
squalane, sólblómaolía og c-vítamín. 
Retínól hjálpar á virkan hátt við að slétta út litlar fínar línur húðarinnar og er þekkt 
sem eitt besta innihaldsefnið gegn öldrun. Squalane er fita sem ásamt 
hýalúrónsýru stuðlar að miklum raka og fyllingu á svæðið í kringum augað. Þessi 
tvö efni eru að finna í fjölda annarra vara hjá okkar þar sem við vitum hversu góð 
þau eru í að veita húðinni raka og fyllingu.  
C-vítamín gefur ljóma og hjálpar til við kollagenmyndun í húðinni og gefur þannig 
enn yngri og mýkri húð. Sólblómaolía er góð næringarolía sem virkar fyrir allar 
húðgerðir án þess að stífla svitaholurnar. Óttastu ekki olíur, jafnvel þótt þú sért ekki 
með þurra húð. Gott augnkrem ætti að veita svæðinu nægan raka. 
 
-Lágmarka dökka hringi 
-Veita fyllingu og raka 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Án ilmefna og parabena 
-Vegan vottað 
 
 



 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Squalane, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Retinol (Vitamin A), 
Steareth-21, Steareth-2, Ascorbyl Glucoside (Vitamin C), Cucumis Sativus 
(Cucumber) Extract, Grape Seed Extract, Sodium Hyaluronate, 1,2-Hexanediol, 
Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), Tocopherol (Viatmin E), Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Allantoin, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, 
Ethylhexylglycerin 

 
 
 
 
 
 



MOISTURIZING DAY CREAM SPF15 
Dagkrem með SPF 15 sólarvörn 50 ml.  

 
Moisturizing Day Cream SPF15 er nærandi dagkrem með 15 spf vörn sem gefur 
raka og verndar húðina fyrir UVA og UVB geislum sólarinnar. Dagkremið er 100% 
vegan og hefur marga góða eiginleika sem tryggja að húðin sé í góðu 
rakajafnvægi allan daginn. Auk þess er það ríkt af bæði vítamínum, fitusýrum og 
andoxunarefnum. Andlitskremið verndar húðina fyrir fyrstu öldrunareinkennum og 
litarefnabreytingum. 
 
Við mælum með að nota dagkremið á morgnana þar sem þú þarft vernd gegn 
sólinni, hins vegar er líka hægt að nota það á kvöldin ef þú vilt nota það sem 
næturkrem. Eftir að þú hefur hreinsað andlitið með Soft Cleansing Foam mælum 
við með því að nota Gentle Face Tonic og Anti-Aging Lifting Serum til að ná sem 
bestum árangri. Taktu svo lítið magn af Moisturizing Day Cream SPF15 og 
nuddaðu vörunni í allt andlitið. Mundu að bera vöruna á háls og eyru til að forðast 
öldrunareinkenni á viðkvæmari svæðum húðarinnar. 
 
Rakagefandi dagkremið okkar SPF15 er ríkt af andoxunarefnum og vítamínum sem 
halda húðinni rakri og vel nærðri. Það inniheldur m.a. shea-smjör sem mýkir 
húðina ásamt hýalúrónsýru sem gefur húðinni mikinn raka, fyllingu og teygjanleika. 
Hýalúrónsýra gefur húðinni djúpan raka og bindur í rakann við húðina sem gerir 
húðina fylltari. Auk þess hjálpar squalane við að binda raka við húðina og virkar 
einnig vel á bólur, þurra eða erta húð. 
Kremið er ekki bara gott til að vernda gegn sólinni, það er einnig gott fyrir allar 
húðgerðir. Hráefnin okkar eru vandlega valin og munu því geta nýst nánast öllum 
húðgerðum. Þess vegna veljum við líka að vera vegan vottuð og gerum vörur án 
ilmefna og parabena.  
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Verndar gegn UVA og UVB geislum 
-Engin viðbætt ilmefni 
-Án parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Innihaldsefni: 
Water, glycerin, ethylhexyl palmitate, butyrospermum parkii (shea butter) oil, 
propylene glycol, sodium hyaluronate, diethylhexyl butamido triazone (UVA), 
erythritol, ethylhexyl triazone (UVB), betaine, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl 
benzoate (UVB & UVA), chondrus crispus extract (algae), caprylic/capric 
triglyceride, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, isononyl isononanoate, ammonium 
acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, allantoin, centella asiatica extract (gotu 
kola), 1,2-hexanediol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, squalane, simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil 
 
 
 
 
 



MOISTURIZING FACE MASK 
Rakagefandi andlitsmaski 100 ml.  

 
Rakagefandi andlitsmaski fylltur af vítamínum og nærandi innihaldsefnum. 
Moisturizing Face Mask er rakagefandi og nærandi andlitsmaski án ilmefna. Hann 
er 100% vegan og skapar gott rakajafnvægi fyrir húðina. Hvort sem þú ert með 
þurra húð eða þarft að auka raka, þá hentar þessi andlitsmaski fyrir þig. 
 
Notaðu alltaf Moisturizing Face Mask á nýhreinsaða húð. Við mælum með að 
hreinsa húðina með Soft Cleansing Foam eða andlitsskrúbbnum. Berið þykkt lag af 
Moisturizing Face Mask á húðina og látið liggja á húðinni í 20-30 mínútur. Svo er 
maskinn þveginn af með volgu vatni. Andlitsmaskann getur einnig verið á yfir nótt 
sem þykkur næturmaskur. Þá fær húðin að taka í sig næringu úr maskaranum yfir 
nóttina. Þá er húðin þvegin á morgnana og verður rakarík og mjúk.  
 
Allar húðgerðir njóta góðs af auka raka, þar sem það getur hjálpað til við að 
viðhalda hámarks rakajafnvægi og komið í veg fyrir feita húð. 
Moisturizing Face Mask er hvorki með viðbættu ilmefni né paraben. Maskinn 
inniheldur mörg nærandi og náttúruleg innihaldsefni sem auðga húðina. Þar á 
meðal er E-vítamín sem er öflugt andoxunarefni sem hefur verndandi, græðandi 
og rakagefandi áhrif. Á innihaldslistanum er einnig að finna rauðþörungaþykkni 
sem hefur ógrynni af góðum eiginleikum. Þau eru rík af andoxunarefnum, 
vítamínum, lífsnauðsynlegum fitusýrum og próteinum ásamt því að hafa styrkjandi 
áhrif. 
 
Hægt er nota maskann til að næra húðina hvar sem er á líkamanum. Sem dæmi 
hafa óléttar konur notað maskann á magann til þess að veita húðinni næga 
næringu og mögulega koma í veg fyrir slit.  
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Engin viðbætt ilmefni og paraben 
-Bætir húðinni við aukinn raka 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Innihaldsefni: 
Water, propylene glycol, ethylhexyl palmitate, glyceryl stearate, cetearyl 
glucoside, trehalose, isononyl isononanoate, sodium hyaluronate, chondrus 
crispus extract (red algae), tocopherol (vitamin e), methyl hydroxyethylcellulose, 
cetearyl alcohol, betaine, allantoin, squalane, centella asiatica extract (gotu kola), 
1,2-hexanediol, cucumis sativus extract (cucumber), ethylhexylglycerin, 
phenoxyethanol, triethanolamine, simmondsia chinensis seed oil (jojoba oil), 
caprylic/capric triglyceride, ci 15850 (yellow 5 lake), ci 19140 (red 6 lake) 
 

 
 
 



DELUXE FACIAL OIL 
Nærandi andlitsolía 20 ml.  

 
Nærandi andlitsolía sem veitir raka og næringu. 
Deluxe Facial Oil er þétt og nærandi olía fyrir húðina sem byggir á vandlega 
völdum efnum sem gefa húðinni djúpan raka. Ásamt vítamínum og 
andoxunarefnum verndar hún húðina þína fyrir utanaðkomandi áhrifum. Olían er 
100% vegan. Þú getur notað andlitsolíu bæði kvölds og morgna. Notaðu hana 
alltaf á hreina húð og eftir Anti-Aging Lifting Seruminu. 
 
Taktu nokkra dropa af olíunni í lófanna og hitaðu vöruna upp á milli handanna og 
nuddaðu varlega inn í húðina. 
Þú getur  valið að blanda nokkrum dropum af andlitsolíu í uppáhalds rakakremið 
þitt til að gefa auka raka. Við mælum með Anti-Aging andlitskremi fyrir kvöldið og 
Moisturizing Day Cream SPF15 fyrir daginn. 
 
Olía fyrir húðina er tilvalin fyrir flestar húðgerðir, hún smýgur djúpt inn í húðina og 
getur orðið sýnilegur munur á húðvandamálum eftir örfáa daga. Ekki hræðast að 
nota olíu fyrir andlitið þó þú sért með feita húð, sumar andlitsolíur hjálpa til við að 
stjórna fituframleiðslu þinni.  
 
Deluxe andlitsolían inniheldur meðal annars arganolíu, hafraolíu, Camellia olíu, 
jojobaolíu og möndluolíu. Jojoba olía er nærandi olía sem gefur mikinn raka. Hún 
er líka góð sem olía fyrir andlitið þar sem hún hefur bakteríudrepandi og 
bólgueyðandi áhrif. Camellia olía gefur húðinni fallegan ljóma ásamt því að 
innhalda mikilvæg vítamín eins og A, B og E vítamín sem styrkja mýkt húðarinnar 
og draga úr hrukkum og fínum línum. Möndluolía hefur græðandi áhrif á húðina 
vegna mikils innihalds E-vítamíns. 
 
-Létt andlitsolía sem skilur húðina eftir nærða 
-Bætir raka í húðina og hefur mýkjandi áhrif 
-Fer hratt inn í húðina og skilur ekki eftir sig fitu eða klístur 
-Fullt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Inniheldur ekki ilmkjarnaolíur 
-Bæði án ilmefna og parabena 
-100% vegan vottað 
-Fullkomin olía með Gua sha  
 
 
 
 
 



 

 
Innihaldsefni: 
Avena Sativa Germ (Oat) Oil, Camellia Japonica Seed Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil, Camellia Japonica Flower 
Extract, Hydrogenated Sweet Almond Oil, Euterpe Oleracea Fruit (Acai) Oil, Citric 
Acid, Phytosterols, Tocopherol (Vitamin E) 
 

 
 
 
 
 
 
 



AHA PEELING 
Ávaxtasýrur 10% - 50 ml.  

 
Gerðu húðina jafnari, þéttari og ljómandi með AHA peeling (10% ávaxtasýra). 
AHA peeling fjarlægir dauðar húðfrumur með því að nota virk efni eins og 
mjólkursýru og mandelsýru. Það hjálpar til við að draga úr roða, fínum línum og 
berjast gegn óhreinni húð fyrir jafnari og ljómandi húð. 
 
AHA peelinginn er sett á hreint andlitið, við mælum með að þú notir Soft 
Cleansing Foam og síðan Gentle Face Tonic til að búa til hinn fullkomna grunn fyrir 
Aha Peeling. Taktu smá AHA Peeling á fingurgómana og dreifðu því varlega um 
andlitið með því að nudda vörunni inn. Þú munt finna fyrir smá náladofa í húðinni, 
sem er eðlilegt og merki um að efnið sé að vinna sig inn í húðina. Það þarf ekki að 
þvo það af. 
Notaðu vöruna einu sinni á dag. Ef þú ert með viðkvæma húð mælum við með að 
þú byrjir að nota hana aðeins 1-2 sinnum í viku. Þú getur valið að nota AHA 
Peeling bæði kvölds og morgna. Við mælum með að þú notir sólarvörn ef þú notar 
hana á daginn. 
Aha peeling er vara sem hjálpar til við að draga úr óhreinindum, fínum línum og 
roða á sama tíma og húðliturinn jafnast.  
 
Ávaxtasýruhýðið okkar er nefnt eftir virku AHA innihaldsefnunum, sem þýðir alfa-
hýdroxýsýrur, sem gerir það að verkum að dauðar húðfrumur eru fjarlægðar í 
gegnum efnafræðilegt ferli og þar með lætur það húðina þína líta út fyrir að vera 
hreinni, einsleitari og ljómandi. Þetta þýðir að það er mildari leið til að afhjúpa 
húðina heldur en líkamleg húðhreinsun, sem þú finnur til dæmis í Exfoliating Face 
Scrub. Þessi aðferð hentar því sérstaklega vel fyrir þá með viðkvæma húð. 
Aha Peeling inniheldur mjólkursýru sem er vel þekkt vara sem vinnu vel gegn 
öldrunareinkennum en er líka einstaklega góð í að draga úr litarefnabreytingum 
bæði frá sólinni og húðskemmdum eftir unglingabólum.  
Mandelínsýra sem er einnig AHA og er vel þekkt fyrir virkni sína gegn 
öldrunareinkennum. Að auki inniheldur varan C-vítamín, salisýlsýru og smá 
glýkólsýru.  
Allt tal um flögnun húðarinnar og sýrur kann að hljóma ógnvægilega í eyrum 
margra en við höfum samt sem áður komist að því að Aha peeling er nothæft fyrir 
alla og við erum nokkuð viss um að þú munt upplifa sýnilegan mun.  
 
-Ríkt af virkum efnum og vítamínum 
-Engin viðbætt ilmefni 
-Samræmir húðlitinn og gefur meiri ljóma 
-100% Vegan 
-Umhverfisvæn glerflaska 



 

 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Lactic Acid, Mandelic Acid, Aloe barbadensis leaf juice, Propylene glycol, 
Butylene glycol, Neopentyl glycol diheptanoate, Ascorbic acid, Xanthan gum, 
Panthenol, Glyceryl stearate, Centella asiatica extract, Polygonum cuspidatum root 
extract, Scutellaria baicalensis root extract, Camellia sinensis leaf extract, 
Glycyrrhiza glabra root extract, Chamomilla recutita flower extract, Rosmarinus 
officinalis leaf extract, Dipotassium glycyrrhizate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Glycolic acid. 
 

 
 



NOURISHING NIGHT CREAM 
Nærandi næturkrem 50 ml.  

 
Djúpt og rakagefandi næturkrem sem gefur húðinni ítarlega rakameðferð alla 
nóttina, svo þú getir vaknað með fallega og raka húð. 
Kremið inniheldur vandlega valin hráefni, þar á meðal squalane, A-vítamín og C-
vítamín sem gefur húðinni styrk í kollagenmyndun og hjálpar gegn fínum línum. 
Nourishing Night Cream er að sjálfsögðu 100% vegan og laust við viðbætt ilmefni 
og ilmkjarnaolíur. 
Við mælum með því að nota Nourishing Night Cream sem síðasta skrefið í 
kvöldhúðumhirðurútínu þinni. Byrjaðu á því að hreinsa andlitið með Soft Cleansing 
Foam, settu síðan á hvaða serum sem er. Við mælum með því að sameina 
Nourishing Night Cream með annað hvort Anti-Aging Lifting Serum eða AHA 
Peeling. Þannig færðu það besta úr virkni kremanna og góðri rakagefandi rútínu. 
Næst skaltu taka lítið magn af Nourishing Night Cream og hita vöruna upp á milli 
fingranna áður en kremið er borið á með því að nudda það varlega á andlits- og 
hálssvæðið. Þannig færðu réttan raka og næringu. 
Rakagefandi næturkrem er tilvalið fyrir allar húðgerðir, jafnvel viðkvæmasta húðin 
getur notið góðs af næturkreminu.  
 
Kremið inniheldur squalane sem gefur kreminu sérstakan þéttleika sem smýgur 
fljótt inn ásamt shea-smjöri sem hjálpar til við að mýkja húðina. 
Einnig hefur verið bætt við fjölda virkra efna. Þar má nefna C-vítamín sem gefur 
húðinni ljóma og dregur úr fínum línum og E-vítamín sem hjálpar til við að skapa 
einsleitan húðlit og draga úr litarefnabreytingum. Einnig er A-vítamín (retínól) sem 
er eitt virkasta innihaldsefnið sem er notað til þess að draga úr fínum línum og 
hrukkum. 
 
-Gefur húðinni djúpnærandi raka yfir nóttina 
-Dregur úr fínum línum og gefur húðinni ljóma 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Án ilmefna og parabena 
-100% vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Squalne, Glycerin, Methylpropanediol, Neopentyl Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate, Octyldocdecanol, Butyrospermom Parkii (Shea Butter), 
Behenyl Alcohol, Limnathes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Phytosterols, Ascorbic 
Acid (Vitamin C), Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Lecithin, Saccharide Isomerate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Phenoxyethanol, Tocopherol (Vitamin E), Panthenol, 1,2-Hexanediol, 3-o-Ethyl 
Ascorbic Acid (Vitamin C), Troxerutin, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Retinyl 
Palmitate (Vitamin A), Ferulic Acid, Retinol (Vitamin A), Ethylhexylglycering, 
Polysorbate 80 
 
 

 
 



VITAMIN DAY CREAM 
Rakagefandi dagkrem ríkt af vítamínum 50 ml. 

 
Vitamin Day Cream er frábært rakagefandi dagkrem sem leggur áherslu á raka, 
vítamín og andoxunarefni. Með því tryggir þú að húðin þín fái þá næringu og þá 
umönnun sem hún þarfnast yfir daginn. Dagkremið er ríkt af E-vítamíni sem hefur 
verndandi áhrif gegn utanaðkomandi áhrifum, auk hýalúrónsýru, squalane og shea 
butter. Vítamín dagkremið er að sjálfsögðu 100% vegan og án viðbættra ilmefna. 
Dagkremið kemur í krukku.  
 
Við mælum með að nota vítamíndagkremið okkar á morgnana til að tryggja gott 
rakajafnvægi yfir daginn. Eftir að hafa hreinsað andlitið með Soft Cleansing Foam 
mælum við með því að nota Gentle Face Tonic og Hydrating Face Serum til að ná 
sem bestum áhrifum. Taktu svo smá af vítamíndagkremi og hitaðu upp á milli 
fingurgómanna áður en þú nuddar vörunni inn í húðina á andlitinu. Mundu líka að 
bera rakakrem á hálsinn til að koma í veg fyrir ótímabær merki öldrunar.  
 
Þetta dagkrem á að veita húðinni raka og vítamín svo hún haldist í jafnvægi allan 
daginn. Shea-smjör hjálpar til við að mýkja húðina á meðan hýalúrónsýra gefur 
húðinni raka og skapar meiri fyllingu og teygjanleika. Squalane hjálpar líka til við 
að gefa vítamíndagkreminu þéttleika og raka á húðinni og smýgur um leið hratt 
inn. E-vítamín hjálpar til við að jafna út húðlit og draga úr litarefnabreytingum eða 
unglingabólum. Við veljum hráefnin okkar alltaf mjög vandlega og því hentar þetta 
dagkrem langflestum húðgerðum. Vörurnar okkar eru allar vegan vottaðar og án 
ilmefna og parabena. 
 
-Heldur húðinni í jafnvægi allan daginn 
-Fullt af vítamínum og andoxunarefnum 
-Hentar öllum húðgerðum 
-Án ilmefna og parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parpkii 
(Shea) Butter, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, Tocopheryl Acetate (Vitamin 
E), Erythritol, Isononyl Isonononanoate, Betaine, 1,2-Hexanediol, Glyceryl 
Glucoside, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate, Copolymer, 
Cetearyl Glucoside, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Phenoxyethanol, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Centella Asiatica Extract, 
Allantion, Ethylhexylglycerin 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



HYDRATING FACE SERUM 
Rakagefandi serum fyrir allar húðgerðir 50 ml.  

 
Hydrating Face Serum er rakagefandi serum fyrir andlitið sem smýgur djúpt inn í 
húðina og tryggir ákjósanlegt rakajafnvægi yfir daginn. Hér höfum við búið til 
serum sem passar fullkomlega við flestar húðgerðir. 
Í þessu serumi finnur þú meðal annars tvær mismunandi gerðir af hýalúrónsýru 
sem tryggir gott rakajafnvægi og mýkir húðina.  
 
Notaðu Hydrating Face Serumið okkar bæði kvölds og morgna til þess að ná sem 
bestum árangri. Þú ættir alltaf að bera Hydrating Face Serum á hreina húð sem er 
laus við förðunarleifar og önnur óhreinindi. Þess vegna mælum við með því að 
byrja á því að nota Soft Cleansing Foam og Gentle Face Tonic. 
 
Taktu smá af rakagefandi seruminu okkar á milli fingranna og dreifðu því varlega 
um andlitið og nuddaðu það þar til varan hefur farið að fullu inn í húðina, endaðu 
húðumhirðu þína með raka. Við mælum með Anti-Aging andlitskreminu okkar eða 
Moisturizing Day Cream SPF15 á daginn. Ef þú ert með mjög þurra húð mælum 
við með því að nota nokkra dropa af Deluxe andlitsolíunni okkar. 
 
Hydrating Face Serum er hannað til þess að gefa húðinni raka og fyllingu. Þess 
vegna munu margar mismunandi húðgerðir njóta góðs af þessu rakagefandi 
serumi. Með því að bæta nægum raka í húðina tryggir þú fallega fyllingu og mýkt 
þar sem fínar línur minnka í ysta lagi húðarinnar. 
Serumið inniheldur að auki saltvatn sem er nýtt undraefni þegar kemur að 
húðumhirðu. Þó að það hljómi einfalt, þá inniheldur saltvatn ýmislegt gott eins og 
magnesíum, sink og járn. Saltvatn getur líka hjálpað til við að draga úr ertingu í 
húð. Því er mjög gott fyrir einstaklinga með unglingabólur að nota saltvatn á 
húðina. 
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Gefur húðinni raka og næringu 
-Engin viðbætt ilmefni 
-Án parabena 
-Umhverfisvæn glerflaska 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Innihaldsefni:  
Aqua, Propanediol, Glycereth-26, Methyl Gluceth-20, Maris Aqua (Salt Water), 
Squalane, Inositol, 1,2-Hexanediol, Ascorbic Acid (Vitamin C), Panthenol (Vitamin 
B5), Sucrose Polystearate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, 
Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Phenoxyethanol, Chondrus Crispus (Carrageenan) 
Extract, Cetyl Palmitate, Ethylhexylglycerin, Troxerutin (Plant Extract), Hydrolyzed 
Rhodophycea (Algae) Extract, Maltose, Agave Tequilana Leaf Extract, Helichrysum 
Italicum Extract 
 
 
 
 
 



CHARCOAL CLAY MASK 
Hreinsimaski 100 ml.  

 
Djúphreinsaðu húðina með Charcoal Clay Mask. 
Charcoal Clay Mask er áhrifaríkur andlitsmaski sem inniheldur bæði leir og virk 
kolefni sem hjálpa til við að djúphreinsa og afhjúpa húðina. Maskinn virkar á 
aðeins 10-15 mínútum og dregur í sig fitu og óhreinindi svo húðin þín verður 
hrein, slétt og í jafnvægi. 
 
Berið alltaf Charcoal Clay Mask á hreina húð. Við mælum með að þú notir Soft 
Cleansing Foam eða andlitsskrúbbinn. Berið síðan Charcoal Clay Mask á í þunnu 
lagi og látið þorna alveg. Það tekur um 10-15 mínútur. Maskinn verður þéttur í 
andlitinu þegar hann þornar. Eftir að leirinn er alveg þurr skal þvo hann vandlega 
af með volgu vatni. Mundu að nudda húðina varlega þegar maskinn er fjarlægður, 
þannig forðastu óþarfa ertingu og roða. Þú getur notað Charcoal Clay Mask eftir 
þörfum. Ef þú ert með feita húð getur þú notað hann oftar en ef þú ert með þurrari 
eða viðkvæmari húð. Byrjaðu með 1-2 sinnum í viku til að sjá hvernig húðin þín 
bregst við maskanum. 
 
Charcoal Clay Mask er hannaður til að skapa jafnvægi í húðinni og er því tilvalinn 
fyrir þá sem eru með feita húð. Hins vegar getur hver sem er notað hann í þeim 
tilgangi að djúphreinsa húðina og til að berjast gegn óhreinindum og fílapenslum. 
Maskinn er léttur og fínn í áferð og er einstaklega góður til að gefa húðinni milda 
húðflögnun. Hann inniheldur kaólín sem er virkt kolefni sem dregur að sér fitu og 
óhreinindi sem sitja oft djúpt í svitaholunum. Hér er virkt kolefni í fyrirrúmi þar sem 
það sogar óhreinindin út úr svitaholunum og upp á yfirborðið eins og segull. Þess 
vegna muntu komast að því að húðin þín verður sýnilega hreinni og sléttari þegar 
þú notar Charcoal Clay Mask. 
Að auki inniheldur maskinn grænt te sem vinnur gegn roða og húðertingu, auk 
lakkrísþykkni sem lýsir húðina og skapar einsleitari húðlit. Því er Charcoal Clay 
Mask ekki bara tilvalinn fyrir þá sem eru með feita húð heldur er hann nothæfur 
fyrir alla sem vilja djúphreinsa húðina. 
 
-Hentar fyrir flestar húðgerðir 
-100% Vegan 
-Ríkt af virkum efnum 
-Engin viðbætt ilmefni  
 
 
 
 
 



 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Propanediol, Kaolin, Maris limus extract, Glycerin, Ascorbic acid, Neopentyl 
glycol diheptanoate, Lithium magnesium silicate, Sodium hyaluronate, Glyceryl 
stearate, Stearic acid, PEG-100 stearate, Ganoderma lucidum extract, Portulaca 
oleracea extract, Propylene glycol, Xanthan gum, Allantoin, Panthenol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Lentinus edodes extract, 
Grifola frondosa fruit extract, Scutellaria baicalensis root extract, Hydrolyzed 
rhodophycea, Camellia sinesis leaf extract, Glycyrrhiza glabra root extract, 
Caprylhydroxamic acid, Centella asiatica extract, Chamomilla recutita flower 
extract, Rosmarinus officinalis leaf extract, 1,2-Hexanediol, Calendula officinalis 
leaf extract, Charcoal powder, Glyceryl caprylate, Serine.  
 

 



MOISTURIZING DAY CREAM SPF30 
Dagkrem með 30 vörn – 50 ml.  

 
Moisturizing Day Cream SPF30 er nærandi dagkrem sem verndar gegn UVA og 
UVB geislum sólarinnar. Án þess að þú þurfir að velja hvort þú vilt viðhalda 
rakajafnvægi húðarinnar eða vernda gegn geislum sólarinnar. 
Þetta dagkrem mun næra húðina þína. Þannig getur þú viðhaldið mjúkri og 
teygjanlegri húð á meðan þú verndar húðina gegn sólinni. Eitt af því mikilvægasta 
sem þarf að nota ef þú vilt forðast ótímabæra öldrun húðarinnar, 
litarefnabreytingar og sólskemmdir. 
 
Við mælum með því að nota dagkremið okkar með SPF á morgnana, því þá þarftur 
vörn gegn sólargeislum. 
Eftir að þú hefur hreinsað andlitið með Soft Cleansing Foam okkar mælum við með 
því að nota Gentle Face Tonic og til dæmis Anti-Aging Lifting Serum til að ná sem 
bestum áhrifum. 
Taktu því næst hæfilegt magn af Moisturizing Day Cream SPF30 og nuddaðu 
vörunni í allt andlitið. 
 
Mundu að þú verður að nota sem samsvarar teskeið af sólarvörn til að ná réttri 
vörn gegn geislum sólarinnar. Bera skal vöruna á að minnsta kosti 15 mínútum 
áður en þú ferð út í sólina og mundu að bera á þig sólarvörn reglulega ef þú 
dvelur úti í lengri tíma. 
Sólargeislarnir eru skarpir, jafnvel þótt við séum á Íslandi.  
Með því að nota sólarvörn reglulega forðastu í ótímabær merki um öldrun og 
oflitarefni vegna sólarinnar. Sólin er einstaklega hörð við húðina og skemmir 
sérstaklega dýpri lögin sem sjást betur eftir því sem maður eldist. Því fyrr sem þú 
byrjar að nota sólarvörn, því betur verndar þú húðina fyrir hrukkum. 
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Verndar gegn UVA og UVB geislum 
-Engin viðbætt ilmefni 
-Laus við parabena 
-Vegan vottað 
 



 
 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Zinc Oxide, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Oil, Propylene Glycol, Ethylhexyl Triazone, 
Diethylhexyl Butamido Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Erythritol, Betaine, Chondrus Crispus Extract(Red Algae), Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Isononyl Isononanoate, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Centella Asiatica Extract 
(Gotu Kola), 1,2-Hexanediol, Squalane, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Ethylhexylglyserin, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Allantoin 
 
 
 
 
 
 



MOISTURIZING DAY CREAM SPF50 
Dagkrem með 50 vörn – 50 ml. 

 
Moisturizing Day Cream SPF50 er nærandi dagkrem sem verndar gegn UVA og 
UVB geislum sólarinnar. Án þess að þú þurfir að velja hvort þú vilt viðhalda 
rakajafnvægi húðarinnar eða vernda gegn geislum sólarinnar. Þetta krem er fyrir 
þá sem vilja háa og góða vörn gegn sólargeislum. 
Dagkremið mun gefa húðinni raka, þannig að húðin verður mjúk. Einnig veitir það 
húðinni mikla vörn gegn skaðlegum áhrifum sólarinnar. Eitt af því mikilvægasta 
sem þarf að nota ef þú vilt forðast ótímabæra öldrun á húðinni, litarefnabreytingar 
og sólskemmdir. 
 
Við mælum með því að nota dagkremið okkar með SPF á morgnana, þar sem það 
er þegar þú þarft vernd gegn sólinni. 
Eftir að þú hefur hreinsað andlitið með Soft Cleansing Foam okkar mælum við með 
því að nota Gentle Face Tonic og til dæmis Anti-Aging Lifting Serum til að ná sem 
bestum áhrifum. 
Taktu síðan hæfilegt magn af Moisturizing Day Cream SPF50 og nuddaðu vörunni í 
allt andlitið. 
Mundu að þú verður að nota sem samsvarar teskeið af sólarvörn til að ná réttri 
vörn gegn geislum sólarinnar. Að auki skaltu bera vöruna á að minnsta kosti 15 
mínútum áður en þú ferð út í sólina og mundu að bera á þig sólarvörn reglulega ef 
þú dvelur úti í lengri tíma. 
 
Sólargeislarnir eru skarpir, jafnvel þótt við séum bara á Íslandi.   
Með því að nota sólarvörn reglulega forðastu ótímabær merki um öldrun og 
oflitarefni vegna sólarinnar. Sólin er einstaklega hörð við húðina og skemmir 
sérstaklega dýpri lögin sem sjást bara betur eftir því sem maður eldist. Því fyrr sem 
þú byrjar að nota sólarvörn, því betur verndar þú húðina fyrir hrukkum. 
 
-Ríkt af andoxunarefnum og vítamínum 
-Verndar gegn UVA og UVB geislum 
-Engin viðbætt ilmefni 
-Laus við parabena 
-Vegan vottað 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Zinc Oxide, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, 
Diethylhexyl Butamido Triazone, Ethylhexyl Triazone, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Oil, 
Propylene Glycol, Erythritol, Betaine, Chondrus Crispus Extract(Red Algae), 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Isononyl 
Isononanoate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Centella 
Asiatica Extract (Gotu Kola), 1,2-Hexanediol, Squalane, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Ethylhexylglyserin, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin 
 
 
 
 



MOISTURE & BRIGHTNESS EYE MASK 
Augnmaskar 5 stk í pk. 

 
Augnmaskar sem vinna gegn dökkum baugum, fínum línum og bólgum í kringum 
augun. Moisture & Brightness Eye Mask er sérhannaður augnmaski fyrir þá sem 
kljást við dökka bauga, fínar línur eða bólgur í kringum augun. Augnmaskinn 
inniheldur agúrkuþykkni sem veitir raka og hefur fersk kælandi áhrif. Auk þess 
inniheldur augnmaskinn retínól sem þéttir og lágmarkar fínar línur í húðinni og 
koparpeptíðs sem dregur á áhrifaríkan hátt úr hrukkum og styrkir mýkt húðarinnar. 
Í pakkanum eru 5 sett af augnmöskum.  
Maskinn er borinn á nýþvegna húð og á að sitja á húðinni undir augunum í 20-30 
mínútur, að því loknu er hann skolaður af. Í kjölfarið er mælt með því að nota 
augnkrem. 

 
Innihaldsefni:  
Aqua, Carbomer, Glycerin, Propylene Glycol, Tocopherol (Vitamin E), Ascorbic 
Acid (Vitamin C), Copper Tripeptide-1, Hydrolyzed Collagen, Glycerol, Cucumis 
Sativus (Cucumber) Extract, Hyaluronic Acid, Biosaccharide Gum-1, Retinol 
(Vitamin A), Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Allantoin, Vitis Vinifera Seed Oil 

 
 



COLLAGEN ELASTICITY MASK 
Kollagen maski 

 
Varðveittu og styrktu húðinna með kollagen aukningu. 
Collagen Elasticity Mask er hannaður til að auka sveigjanleika og mýkt húðarinnar. 
Maskinn inniheldur kollagen og B3 vítamín sem styrkir húðina og viðheldur 
unglegu útliti. Collagen Elasticity Mask er einnig ríkur af vítamínum og 
andoxunarefnum sem tryggja húðinni verndandi hindrun gegn sindurefnum. 
Maskinn sjálfur er úr Tencel sem er úr jurtaefnum og því er maskinn einnig 
niðurbrjótanlegur. 
Maskinn er borinn á nýþvegna húð, við mælum með að andlitið sé þvegið með 
Soft Cleansing Foam. Berðu maskann á nýhreinsaða húðina og láttu hann sitja í 20-
30 mínútur, skolaðu síðan umfram vöruna af með hreinu vatni. Í kjölfarið skaltu 
bera á þig andlitskrem. 
Við mælum með að þú notir maskann eftir þörfum eða u.þ.b. einu sinni í viku. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Butylene Glycol, Betaine, Hamamelis Virginiana Extract, Hydrolyzed 
Collagen, Portulaca Oleracea Extract, Glycerin, Peg/Ppg/Polybutylene Glycol-
8/5/3 Glycerin, Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide (Vitamin B3), Methyl  Gluceth-
20, 1,2-Heaxanediol, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed 
Sclerotium Gum, Annaltoin, Sodium Polyglutamate, Sodium Hyaluronate, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Glyceryl Caprylate, Caprylhydroxamic Acid, Pentylene 
Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Phenoxyethanol 

 



ANTI AGE RETINOL MASK 
Retinol maski 

Minnkar fínar línur í húðinni, heldur henni ungri og styrkir hana. 
Anti Age Retinol Mask er maski sem vinnur á virkan hátt til að viðhalda mýkt og 
lágmarka fínar línur húðarinnar. Í maskanum er meðal annars retínól og B3 vítamín 
sem styrkir mýkt og myndun kollagens ákaft þannig að húðin heldur sléttu 
yfirborði og mýkt. Anti Age Retinol Mask er ríkur í vítamínum og andoxunarefnum, 
sem tryggja húðinni þinni verndandi hindrun gegn sindurefnum. 
Þvoðu fyrst andlitið. Við mælum með Soft Cleansing Foam. Því næst er maskinn 
settur á nýhreinsaða húðina og látin sitja í 20-30 mínútur. Skolaðu umfram vöruna 
af með hreinu vatni. Ekki má fara í sól beint eftir notkun á maskanum nema þrífa 
hann vel af og nota sólarvörn. Mælt er með að nota hann á kvöldin til að forðast 
sólarskemmdir.  
Á eftir skaltu alltaf nota andlitskrem. Við mælum með að þú notir maskann eftir 
þörfum eða u.þ.b. einu sinni í viku. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Butylene Glycol, Betaine, Hamamelis Virginiana Extract, Portulaca Oleracea 
Extract, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Peg/Ppg/Polybutylene Glycol-8/5/3 
Glycerin, Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide (Vitamin B3), Methyl  Gluceth-20, 
Sodium Polyacrylate, 1,2-Hexanediol, Propylene Glycol, Lecithin, Allantoin, 
Sodium Polyglutamate, Sodium Hyaluronate, Caesalpinia Spinosa Gum, Retinyl 
Palmitate (Vitamin A), Retinol (Vitamin A), Glyceryl Caprylate, Caprylhydroxamic 
Acid, Pentylene Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Tocopherol 
(Vitamin E), Phenoxyethanol 

 



 
HYDRATING HYALURONIC ACID MASK 

Rakamaski 
Gefðu húðinni þinn fullkomna rakabombu sem inniheldur meðal annars 
hýalúrónsýru. 
Hydrating Hyaluronic Acid Mask er rakagefandi vegan maski sem inniheldur þunnt 
serum af hýalúrónsýru, það smýgur djúpt inn í húðina og tryggir ákjósanlegt 
rakajafnvægi. Þegar húðin fær nægan raka tryggir þú fyllingu og mýkt sem dregur 
úr fínum línum í ysta lagi húðarinnar. Í maskanum eru tvö afbrigði af rakagefandi 
hýalúrónsýru auk mikils andoxunar- og vítamínamagns sem tryggir að húðin þín sé 
vernduð fyrir sindurefnum. 
Sjálfur maskinn er úr tencel sem er úr jurtaefnum og því er maskinn 
niðurbrjótanlegur. 
Maskinn er borinn á nýþvegna húð, mælt er með að þvo húðina með Soft 
Cleansing Foam. Berið maskann á nýhreinsaða húðina og látið hann sitja í 20-30 
mínútur, eftir það er hann skolaður af með hreinu vatni. Í kjölfarið skaltu bera á þig 
andlitskrem eins og vítamín dagkremið. 
Notaðu maskann eftir þörfum og blandaðu honum saman ef þarf með rakagefandi 
andlitsmaskanum okkar. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Butylene Glycol, Betaine, Hamamelis Virginiana Extract, Portulaca Oleracea Extract, 
Glycerin, Peg/Ppg/Polybutylene Glycol-8/5/3 Glycerin, Panthenol (Vitamin B5), Methyl  Gluceth-20, 
1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Chondrus Crispus 
(Carrageenan) Extract, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed Sclerotium Gum, 
Allantoin, Sodium Polyglutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, Glyceryl Caprylate, Caprylhydroxamic 
Acid, Pentylene Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Phenoxyethanol 

 



 
ANTI ACNE & REDNESS MASK 

Maski fyrir viðkvæma húð 
Fjarlægir unglingabólur og dregur úr roða og ertingu í húð. 
Anti Acne & Redness Mask er hannaður til að lágmarka roða og bólgur í húðinni. 
Maskinn er styrktur með B3-vítamíni, teatree olíu og panthenol sem róar húðina og 
gefur henni hvíld til að endurnýjast og koma á stöðugleika. Að auki inniheldur 
maskinn salisýlsýru, vítamín og andoxunarefni sem tryggir húðinni verndandi 
hindrun gegn sindurefnum.  
Maskinn er borinn á nýþvegna húð og skal sitja í 20-30 mínútur. Eftir það er hann 
skolaður af. Á eftir skaltu alltaf nota andlitskrem. Við mælum með að þú notir 
maskann eftir þörfum eða u.þ.b. einu sinni í viku. 
 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Butylene Glycol, Portulaca Oleracea Extract, Betaine, Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Filtrate, Glycerin, Peg/Ppg/Polybutylene Glycol-8/5/3 Glycerin, 
Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide /Vitamin B3), Methyl Gluceth-20, 
Methylpropanediol, Xanthan Gum, Salix Alba (Willow) Bark Extract (Tea Tree Oil), 
Salicylic Acid, 4-Terpineol, Hydroxyethylcellulose, Allantoin, Sodium 
Polyglutamate, Sodium Hyaluronate, Caesalpinia Spinosa Gum, Pentylene Glycol, 
Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Phenoxyethanol 
 



CHARCOAL PURIFY MASK 
Hreinsimaski 

Virkt kol sem losar svitaholur við óhreinindi og djúphreinsar húðina. 
Charcoal Purify Mask vinnur á virkan hátt. Hann djúphreinsar svitaholur húðarinnar 
þannig að þær losni við óhreinindi og fjarlægir dauðar húðfrumur. Charcoal Purify 
Mask er einnig ríkur af vítamínum og andoxunarefnum sem tryggja húðinni þinni 
verndandi hindrun gegn sindurefnum. Maskinn er borinn á nýhreinsaða húð og 
skal sitja í 20-30 mínútur. Eftir það er hann skolaður af með hreinu vatni. Berið 
andlitskrem á eftir notkun á maskanum. 
Við mælum með að þú notir maskann eftir þörfum eða u.þ.b. einu sinni í viku. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Propanediol, Glycerin, Neopentyl Glycol Diheptanoate, C12-20 Alkyl 
Glucoside, Glyceryl Stearate, Bamboo Charcoal (Activated Charcoal), Stearic Acid, 
Lithium Magnesium Silicate, Panthenol (Vitamin B5), Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Propylene Glycol, Polysorbate 60, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Peg-100 
Stearate, Glycolic Acid, Xanthan Gum, Allantoin, Bisabolol, Zingiber Officinale 
(Ginger) Root Extract, Glyceryl Caprylate, Caprylhydroxamic, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Rhodophycea Extract 

 
 



HYDRATING HAND MASK 
Rakamaski fyrri hendur 

Við notum hendurnar mikið yfir daginn en gleymum oft að gæta þeirra og hugsa 
um þær. Þess þróuðum við Hydrating Hand Mask. Maskinn er rakagefandi, 
þróaður til þess að sjá um og mýkja hendur. Serumið í maskaranum smýgur djúpt 
inn í húðina og inniheldur shea-smjör sem hefur mýkjandi áhrif auk hýalúrónsýru 
sem tryggir góðann raka. 
 
Hydrating Hand Mask er notað á nýþvegnar hendur og ætti að sitja í 20-30 mínútur 
áður en hann er þveginn af. Maskinn gerir hendurnar mjúkar, ríkar raka og vel 
snyrtar. Notaðu maskann sem auka dekur fyrir þig eða reglulega til að tryggja 
alveg mjúkar hendur. Maskinn gerir það að verkum að þú getur tekið þér frí frá 
daglegu asmtri og notið þess sem hann hefur upp á að bjóða. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Betaine, 
Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium 
Hyaluronate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed 
Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera), Allantoin, 
Carbomer, Triethanolamine, Xanthan Gum, Phenoxyethanol 
 
 



HYDRATING FEET MASK 
Rakamaski fyrir fætur 

Ef þú vilt mjúka og nærða fætur mælum við með Hydrating Feet Mask. Hann er 
rakagefandi, hannaður til að sjá um og mýkja fæturna þína. Serumið í maskanum 
smýgur djúpt inn í húðina og inniheldur shea-smjör sem hefur mýkjandi áhrif auk 
hýalúrónsýru sem tryggir besta raka sem völ er á. 

Hydrating Feet Mask er notað á nýþvegna fætur og ætti að sitja í 20-30 mínútur 
áður en hann er þveginn af. Gríman er opnuð með því að draga sporin tvö í 
sundur og síðan opna toppinn, loka saumnum um fótinn með litla klístraða 

stykkinu. Mælt er með að hafa hann á í 20-30 mínútur fæturnar verða silkimjúkar 
og rakar. 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Betaine, 
Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium 
Hyaluronate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed 
Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera), Allantoin, 
Carbomer, Triethanolamine, Xanthan Gum, Phenoxyethanol 
 
 

 



PROTECTING LIP BALM 
Varasalvi 15 ml.  

 
Varasalvi sem veitir næringu og raka og er án ilmefna. 
Fyrsti varasalvinn frá Sanzi Beauty. Hann er hannaður til að næra og hugsa um 
varirnar yfir daginn. Auk þess er hann í hagnýtum umbúðum sem auðveldar þér að 
hafa hann með þér á ferðinni. Í þessum nærandi varasalva finnur þú hráefni eins og 
kókosolíu, kakósmjör og shea-olíu. 
Protecting Lip Balm er 100% vegan, þróað í Danmörku og laust við viðbætt ilmefni 
og ilmkjarnaolíur. Notið eftir þörfum. 
Í vegan varasalvanum okkar finnur þú kókosolíu sem er vel þekkt fyrir að halda 
húðinni raka og hefur bólgueyðandi áhrif á húðina. Kakósmjör hjálpar einnig til við 
að gefa húðinni á vörunum djúpan raka og næra hana á sama tíma og hún skapar 
verndandi lag sem hjálpar til við að halda raka. Að lokum mun shea-olían bæði 
gefa raka og mýkja varirnar. Kjarna innihaldsefnin þrjú gera nærandi varasalvann 
okkar að öruggu vali ef þú vilt vel snyrtar og rakafylltar varir. 
 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Hydrogenated Coconut Oil, Polyisobutene, Diisostearyl Malate, Tridecyl 
Trimellitate, Ozokerite, Microcrystalline Wax, Synthetic Wax, Ethylene/Propylene 
Copolymer, Ethylene/Propylene/Styrene, Copolymer, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Paraffin, Microcrystalline Wax, Stearic Acid, Tocopherol, 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Butyrospermum Parkii (Shea) Oil, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Bisabolol 

 
 



SOFTENING HAND CREAM 
Handaáburður 50 gr. 

 
Nærandi handkrem án viðbættra ilmefna. 
Softening Hand Cream frá Sanzi Beauty er rakagefandi handkrem sem smýgur 
fljótt inn í húðina án þess að skilja hana eftir feita.  
Með nærandi innihaldsefnum eins og E-vítamíni, squalane og panthenóli haldast 
hendurnar mjúkar, sléttar og vel nærðar allan daginn. 
Softening Hand Cream er 100% vegan, þróað í Danmörku og án viðbætts ilmefna.  
Notið eftir þörfum á hreinar hendur. 
Handkremið kemur í  litlum og léttum umbúðum. Kremið smýgur fljótt inn í húðina 
svo auðvelt er að halda áfram með önnur verkefni dagsins. 
E-vítamín er andoxunarefni sem hjálpar til við að vernda hindrun húðarinnar og 
virkar bæði sem rakakrem og húðgræðandi. Squalane er frábært innihaldsefni, 
sem hjálpar til við að mýkja og gefa húðinni raka. Panthenol hjálpar húðinni á 
höndum að endurheimta þurrkaða húð fljótt og vel. 
 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Polysorbate 60, Squalane, Triethylhexanoin, Sorbitan Stearate, Aloe 
Barbadensis Leaf Water, Peg-100 Stearate, Phenoxyethanol, Ceteareth-25, 
Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Panthenol (Vitamin B5), Dipentaerythrityl 
Hexahydroxystearate/Hexastearate/Hexarosinate, Acrylates Copolymer, Maris 
Aqua, Glyceryl Stearate, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Rhodophyceae Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract 



SOFT BODY WASH 
Líkamshreinsir 400 ml.  

 
Soft Body Wash er mýkjandi líkamshreinsir, laus við viðbætt ilmefni og 
ilmkjarnaolíur, sem  heldur líka húðinni þinni hreinni, ferskri og mjúkri. Í Soft Body 
Wash finnur þú m.a. panthenol, sem róar húðina og hefur græðandi áhrif á erta 
eða skemmda húð. Náttúruleg bætt sítrónusýra örvar framleiðslu á kollageni sem 
heldur húðinni sléttri og teygjanlegri. Einnig finnur þú E-vítamín sem er bæði 
græðandi, bólgueyðandi og verndar gegn sindurefnum s.s. loftmengun. 
Mikilvægustu innihaldsefnin eru sæt möndluolía, panthenol, E-vítamín og 
sítrónusýra 
 
Notaðu Soft Body Wash fyrst í líkamsumhirðu þinni í baðinu. Nuddið hæfilegu 
magni varlega inn í húðina og skolið af með volgu vatni. Eftir það skal nota Gentle 
Body Scrub og Enriched Body Lotion. 
 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, C12-20 Alkyl Glucoside, Sodium Cocoyl Collagen 
Amino Acids, Cocamidopropyl Betaine, Olive Oil Peg-7 Esters, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Panthenol (Vitamin B5), Tocopheryl Acetate (Vitamin 
E), Phenoxyethanol, Citric Acid, Ethylhexylglycerin 



GENTLE BODY SCRUB 
Líkamsskrúbbur 300 ml.  

 
Gentle Body Scrub er hannaður til að gefa þér milda húðflögnun á líkamanum. 
Varan inniheldur sjávarsalt og apríkósukjarnamjöl, sem afhjúpar húðina varlega og 
fjarlægir dauðar húðfrumur. Auk þess er má finna laurínsýru sem er bólgueyðandi 
og sæta möndluolíu sem gefur raka og hefur mýkjandi áhrif á húðina. 
100% vegan og án viðbættra ilmefna. 
Helstu innihaldsefni eru sjávarsalt, apríkósukjarnamjöl, laurínsýra, sítrónusýra, 
sætmöndluolía og E-vítamín. 
 
Eftir að hafa þvegið húðina skaltu nudda Gentle Body Scrub varlega inn í húðina í 
hringlaga hreyfingum. Mundu að láta vöruna vinna verkið með því að nudda ekki 
of fast á húðina. Skolið með volgu vatni og ljúkið ferlinu með Enriched Body Lotion 
eða Nourishing Body Oil. 
 

 
 
 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Sorbitol, Stearic Acid, Sodium Cocoyl Isethionate, Microcrystalline 
Cellulose, Cocamidopropyl Betaine, Cetearyl Alcohol, Potassium Hydroxide, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Meal, Lauric Acid, Citric Acid, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Maris Salt, Tocopheryl Acetate(Vitamin E), 
Tocopheryl Acetate(Vitamin E), Phenoxyethanol, Ci 77891, Ethylhexylglycerin 
 



NOURISHING BODY OIL 
Nærandi líkamsolía 200 ml.  

 
Nourishing Body Oil er nærandi líkamsolía sem hefur verið þróuð til að veita raka 
og auðga húðina með vítamínum. Í Nourishing Body Oil finnur þú meðal annars 
jojoba olíu sem hefur græðandi og hreinsandi áhrif á húðina á meðan sæt 
möndluolía gefur húðinni raka og hefur mýkjandi áhrif. Einnig er að finna repjuolíu 
sem auk þess að gefa raka og róa húðina hefur bólgueyðandi áhrif. Helstu 
innihaldsefni eru repjuolía, sæt möndluolía, jojobaolía og E-vítamín 
Notaðu nærandi líkamsolíu sem síðasta skrefið í líkamsumhirðu þinni eftir notkun 
Soft Body Wash og Gentle Body Scrub. Nuddið inn hæfilegu magni af vöru þar til 
húðin er mettuð af raka. 

 
 
Innihaldsefni: 
Canola Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Isohexadecane, 
Isopropyl Myristate, Cetyl Ethylhexanoate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Tocopherol (Vitamin E) 



ENRICHED BODY LOTION 
Nærandi líkamskrem 400 ml.  

 
Enriched Body Lotion er nærandi og rakagefandi krem fyrir líkamann sem hefur 
verið þróað til að halda húðinni mjúkri, sléttri og vel rakri allan daginn. Þú finnur 
meðal annars jojoba olíu sem hefur græðandi og hreinsandi áhrif á húðina. Acai er 
síðan full af vítamínum og steinefnum og verndar húðina fyrir sindurefnum eins og 
loftmengun. Einnig finnur þú hýalúrónsýru sem bindur vökva við húðina og tryggir 
að húðin þorni ekki. 
Kremið er að sjálfsögðu 100% vegan og án viðbættra ilmefna. 
Helstu innihaldsefni eru squalane, sæt möndluolía, jojoba olía, acai þykkni, E-
vítamín, panthenol, hýalúrónsýra. 
Berið Enriched Body Lotion á hreina og þurra húð, dreifið vörunni vel inn í húðina 
og leyfið kreminu að frásogast.  
 

 
Innihaldsefni: 
Aqua, Glycerin, Squalane, Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, C14-22 
alcohols, C12-20 alkyl glucoside, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Butylene 
glycol, Euterpe oleracea fruit extract（acai), Tocopheryl acetate (vitamin e), 
Behenyl alcohol, Panthenol (vitamin b5), Glyceryl stearate, Hydroxyethyl 
acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Phenoxyethanol, Gentiana 
scabra extract, Carbomer, Arginine, Sodium hyaluronate, Xanthan gum, Allantoin, 
Ethylhexylglycerin 



SANZI CHARCAL TEETH WHITENING 
Tannhvíttunarefni 30 gr.  

 
Sanzi Beauty Charcoal Teeth Whitening eru virk kol fyrir tennur sem gefa bjartari, 
hreinni og heilbrigðari tennur á áhrifaríkan og mildan hátt. 
Sanzi Beauty Charcoal Teeth Whitening er virkt kolefni sem er gert úr 100% 
náttúrulegri og hreinni kókoshnetuskel og er því ekki á neinn hátt skaðlegt þar 
sem ekki hefur verið bætt við kemískum efnum eða öðrum aukaefnum. Þetta er 
100% lífræn og vegan tannhvítunarvara. 
Varan er einföld og auðveld í notkun. Með því að nota hana einu sinni til tvisvar á 
dag í 7 daga mun sjást greinilegur munur.  
 
Berið vöruna á með tannburstanum sem er örlítið vættur með vatni og látið vöruna 
virka í 2-3 mínútur til að draga í sig litabreytingarnar frá tönnunum. Notaðu mjúkar 
hringlaga hreyfingar til að dreifa vörunni. 
Næst skal hreinsa munninn og tennurnar með vatni þar til tennurnar eru hreinar. Í 
lokinn skal bursta tennurnar eins og venjulega með tannkremi til að tryggja að allt 
virka kolefnið sé fjarlægt. 
 * Athugið að niðurstaðan getur verið mismunandi eftir einstaklingum 
 
 

 


