
TUOTETIETOA MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS®        
RETINOL 0.5 SET (sis. CALM+RESTORE FACIAL MILK)

VAHVISTA IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ TORJUVAA 
IHONHOITORUTIINIA PUHTAALLA JA TODISTE-
TUSTI TOIMIVALLA RETINOLILLA.

Lyömätön kaksikko, joka dokumentoidusti tuottaa 
havaittavia tuloksia:
Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 Set on 
kaksivaiheinen järjestelmä, joka torjuu ikääntymisen 
merkkejä tehokkaammin kuin koskaan ennen:

1. VAIHE:  
Retinol 0.5 kohdistuu kolmeen ikään liittyvään ongelmaan: 
ryppyihin, epätasaiseen ihonsävyyn ja kimmoisuuden 
menetykseen.

Kliinisissä testeissä 100 % naisista koki ihonsa tulleen 
tasaisemmaksi ja heleämmäksi.1 

2. VAIHE:  
Tehokas seerumi yhdistetään rauhoittavaan 
kasvomaitoon, joka tehostaa tuloksia ja saa ihon 
tuntumaan miellyttävältä. Calm+Restore Facial Milkin 
todistetut hyödyt:

• Rauhoittaa ärtynyttä ihoa.2

• Kosteuttaa ihoa välittömästi.2

Tehokkaita tuloksia, miellyttävän tuntuinen iho. 
Mary Kay on kehittänyt kahdeksan viikon retinointirutiinin, 
joka vähentää ihon epämiellyttävää tunnetta, kuten 
kuivuutta, ihon hilseilyä ja väliaikaista punoitusta, joita voi 
ilmaantua, kun aletaan käyttää puhdasta 0,5-prosenttista 
retinolia. Ainutlaatuinen käyttörutiini on suunniteltu 
yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa. Sen avulla kaikki 
voivat kokea retinolin selkeät hyödyt ikään, etniseen 
taustaan tai ihotyyppiin katsomatta.

Retinol 0.5 
Clinical Solutions® Retinol 0.5 sisältää puhdasta, 
tehokasta 0,5-prosenttista retinolia sekä kasviuutteita, 
joiden on todistettu vahvistavan retinolin tehoa.

Calm+Restore Facial Milk 
Sisältää kasviöljyjä (kookos, jojoba, saflori ja oliivi) – 
tehoruiske hyödyllisiä rasvahappoja, jotka ravitsevat ja 
rauhoittavat ihoa. Glyseriini ja sokeriruo’osta saatava 
skvalaani ylläpitävät ihon kosteuspitoisuutta.

Tuoteominaisuudet
• Hajusteeton
• Dermatologisesti testattu
• Testattu ihoärsytyksen ja allergisten reaktioiden varalta

Kuinka pitkäksi aikaa tuote riittää?
•  Kun Retinol 0.5 -seerumia käytetään yksi painallus kerran 

päivässä iltaisin, se riittää keskimäärin 4–5 kuukaudeksi.
•  Kun Calm+Restore Facial Milkiä käytetään kaksi kertaa 

päivässä, se riittää keskimäärin 4–5 kuukaudeksi.

Clinical Solutions® Retinol 0.5 Set sisältää suuren 
pitoisuuden puhdasta retinolia. Ihotautilääkärit 
suosittelevat tätä ainesosaa kaikenikäisille 
aikuisille sen suotuisien vaikutusten vuoksi:

• Ehkäisee ikääntymisen merkkien ilmaantumista.

• Ehkäisee erottuvia ikääntymisen merkkejä.

1Tulokset perustuvat puolueettomaan 8 viikon kliiniseen tutkimukseen, jossa naiset käyttivät Retinol 0.5 -seerumia joka toinen ilta kahden 
ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen joka ilta viikkoina 3–8. Luvut kuvastavat sitä prosenttiosuutta osallistujista, jolla tulos oli parantunut tietyllä 
alueella tai parannusten prosenttiosuutta, joka havaittiin alueella verrattuna tutkimuksen alussa tehtyihin mittauksiin.
2Tulokset perustuvat kahteen puolueettomaan kliiniseen tutkimukseen, joissa naiset käyttivät Calm+Restore Facial Milkiä. ©2020 Mary Kay Inc.

Mitä retinointi on?
Tiivistettyjä retinolituotteita käytettäessä on tärkeää, että 
totutat ihon retinoliin vähitellen ennen säännölliseen käyttöön 
siirtymistä. Tämä ”retinointi” muodostaa ajanjakson, jonka 
aikana iho tottuu vähitellen retinoliin, jotta sen käyttö tuntuisi 
mahdollisimman miellyttävältä.


