MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS® FAKTABLAD
RETINOL 0.5 SET (med CALM+RESTORE FACIAL MILK)

FÖRSTÄRK DIN ÅLDERSFÖREBYGGANDE HUDVÅRDSRUTIN MED RENT, BEPRÖVAT RETINOL.
Oslagbar duo med dokumenterat synbart resultat:
Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 Set innehåller ett
tvåstegssystem som är mer effektivt än någonsin mot
ålderstecken:
STEG 1:
Retinol 0.5 tar sig an en trio av åldersrelaterade problem:
rynkor, ojämn hudton och förlorad spänst.
I kliniska tester upplevde 100 % av kvinnorna en
förbättring av hyns jämnhet och lyster.1
STEG 2:
Det effektiva serumet kombineras med en lugnande
ansiktsmjölk, för maximalt resultat såväl som maximal
komfort. Calm+Restore Facial Milk har bevisats:
• Lugna irriterad hy.2
• Ge omedelbar återfuktning.2

Clinical Solutions® Retinol 0.5 Set består av
rent retinol i hög koncentration, den ingrediens
dermatologer rekommenderar till vuxna i alla
åldrar för att:
• Förebygga ålderstecken som ännu inte visat sig.
• Motverka avancerade tecken på hyns åldrande.

Maximalt resultat. Maximal komfort.
Mary Kay har utformat en åtta-veckors retiniseringsrutin
för att minimera de eventuella obehag i form av torrhet,
flagnande hy och tillfällig rodnad som kan uppstå när du
börjar använda rent retinol i 0,5 % koncentration. Den
unika användningsrutinen har utvecklats i samarbete med
dermatologer så att du ska kunna uppleva de fantastiska
fördelarna med retinol, oavsett ålder, etnicitet eller
hudtyp.
Retinol 0.5
Clinical Solutions® Retinol 0.5 innehåller rent, kraftfullt
retinol i 0,5 % koncentration, blandat med botaniska
ingredienser som påvisats förstärka retinolets effektivitet.
Calm+Restore Facial Milk
Innehåller vegetabiliska oljor (kokos, jojobafrö, safflor och
oliv), en kraftinjektion av nyttiga fettsyror som ger näring
och lugnar huden. Glycerin och squalane från sockerrör
bibehåller hudens fuktnivå.

Produktegenskaper
• Parfymfri
• Dermatologiskt testad
• Testad mot hudirritation och allergi
Hur länge räcker produkten?
• Vid användning av en pumptryckning en gång per kväll,
räcker Retinol 0.5 i genomsnitt fyra till fem månader.
• Vid användning två gånger dagligen, räcker
Calm+Restore Facial Milk i genomsnitt fyra till fem
månader.

Vad är retinisering?
När du använder en produkt med hög koncentration av retinol
är det viktigt att gradvis vänja hyn innan du övergår till en
mer regelbunden användning. Denna ”retinisering” utgörs
av en period då hyn gradvis vänjs vid ingrediensen för att
upplevelsen ska bli så behaglig som möjligt.

Resultaten baseras på en oberoende 8-veckors klinisk studie där kvinnor applicerade Retinol 0.5 varannan kväll de första två veckorna, och
därefter varje kväll under vecka 3 till 8. Uppgifterna återger andelen paneldeltagare som visat förbättring inom ett visst område eller andelen
förbättringar som observerats inom ett område jämfört med mätningar som gjordes i början av studien.
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