Det är en sak att ha rätt ingredienser
Det är en annan sak
att vara säker på att de når dit de ska

FYRA BEHANDLINGSPRINCIPER

FÖR BÄSTA RESULTAT
VAD ÄR SKILLNADEN
Det är en sak att använda rätt ingredienser.
Det är en annan att vara säker på att de når dit där de ska.

För att du ska få bästa möjliga behandlingsresultat rekommenderas du
att boka en konsultationsbehandling hos din nimue hudspecialist.

Nimue erbjuder olika behandlingar som tillgodoser dina personliga behov.

Genom att jobba I och inte PÅ huden behandlar nimue effektivt problemet
i ditt hudtillstånd och ger dig det resultatet du önskar. Nimue behandlar
inte symtomet på ditt hudproblem utan orsaken till det.

TRYGGHET FÖR DIG

Nimue använder ett unikt koncept med en trippelkombination av AHA
och erbjuder på så sätt en maximal stimulering och synbara resultat
med en minimal irritation.

Aktiva ingredienser som förbättrar
hudens välmående genom att
accelerera, boosta eller stimulera
en fysiologisk funktion och skapa en
strukturell förbättring. Exempelvis,
alfa hydroxisyror, A-vitamin ester,
peptider och DMAE.

Då får du hjälp att planera ditt personliga hudvårdsprogram så du dagligen
använder rätt produkter. Du får även råd om vilka behandlingar som passar
bäst utifrån din huds behov och att lägga upp ett behandlingsprogram.

Nimues unika leveranssystemsteknologi försäkrar en målinriktad leverans
av de aktiva ingredienserna, där de skapar förändring i de områden i
huden som de verkligen behövs på.

Ingredienserna som används i nimues produkter är av högsta kvalité,
utvunna från bioteknologiska och naturliga källor. Ingredienserna levereras
med ett synergistiskt innovativt leveranssystem för att effektivt behandla
olika hudtillstånd.

FÖRYNGRING

•

Innehåller inga artificiella färg- eller dofttillsatser
vilket minskar risken för att skapa överkänslighet.

•

Innehåller inte lanolin, mineralolja eller parabener
- ett säkert konserveringsmedel används.

•

Skonsamt att använda under graviditet och amning.

•

Ej testat på djur.
Du sparar mer än 25%
och minskar miljöpåverkan

Refill

En trippelkombination av AHA’s
är mer effektivt än någon annan
kombination pga dess synergistiska
verkan, förstärkning och boostning
av effekten hos individuella syror.

ANTIOXIDANTER
Kraftfulla E- och C-vitamin ester,
L-askorbinsyra och superantioxidanten alfaliponsyra har ett
synergistiskt förhållande vilket
neutraliserar eller hämmar de
skadliga effekterna från fria
radikaler. På så vis skyddas
huden mot för tidigt åldrande.
Alfaliponsyra har även kraftfulla
anti-inflammatoriska egenskaper
som hjälper till att minska
inflammation i huden.

AHA’n har ett optimalt pH-värde
vilket resulterar i en maximal
penetration och stimulation till
en minimal irritation.

ÅTERUPPBYGGNAD

Nimue’s produkter innehåller innovativa
och vetenskapliga avancerade ingredienser
utvunna från bioteknologiska och naturliga
källor som har förmågan att förbättra och
balansera hudens funktioner.

MED OLIKA MÅL

SOLSKYDD

Solskydd är en viktig del av nimue’s
hudvårdsprogram för att minska eller
förebygga de skadliga effekterna
från UV-strålning.
Nimue’s vetenskapliga forskning
och utveckling inom detta
område har resulterat i ett säkert,
högkvalitativt solskydd som baseras
på en synergistisk kombination av
ingredienser.
Produkterna tillför ett optimalt
skydd mot de skadliga effekterna
från UVA- och UVB-strålar, IR- och
HEV-strålning samt tillför fukt och
anti-åldrande egenskaper till huden.
Solskydd är en viktig del vid kontroll
av hyperpigmentering och ojämn
hudton, åldrande samt hudens
allmänna välmående.

AKTIVA INGREDIENSER SOM STÖDJER BEHOVET

BASPRODUKTER

DIN DAGLIGA
HUDVÅRDSRUTIN

Produkter vilka innehåller de aktiva
ingredienser som krävs för att huden
ska uppnå optimalt välmående.
Produkterna ger även en effektiv
återuppbyggnad av huden för alla
hudtillstånd.

conditioner

Rengöringsgelé med lätt
exfolierande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a 1,4% trippel
alfahydroxisyra komplex
som föryngrar huden och
balanserar pH-värdet för
optimal återuppbyggnad.
REKOMMENDERAS till alla
hudtyper utom en känslig hud.

Uppfräschande och behandlade
ansiktsvatten som återuppbygger
huden. Det har exfolierande,
föryngrande och och antiinflammatoriskt effekt.
INNEHÅLLER bl a 7% trippel alfahydroxisyra komplex som föryngrar
och balanserar pH-värdet för
återuppbyggnad av huden.
REKOMMENDERAS till alla
hudtyper utom en känslig hud.

cleansing gel lite

conditioner lite

Rengöringsgelé som skonsamt
rengör och återbalanserar huden.
INNEHÅLLER bl a 5% polyhydroxisyra som är milt återfuktande
och lugnande.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

Återbalanserande och behandlande
ansiktsvatten
INNEHÅLLER bl a 5% polyhydroxisyra
som är milt återfuktande och lugnande,
extrakt från kamomill- och grönt te
som verkar läkande, kylande och
anti-bakteriellt.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

PEELING

Med våra professionella resultatinriktade behandlingar
och kompletterande produkter, speciellt anpassade
för din huds behov, uppnår du optimalt resultat.

RENGÖRING

STEG 1

cleansing gel

exfoliating enzyme

En mild enzympeeling som effektivt
avlägsnar döda hudceller, förfinar
hudens struktur och ger en ökad lyster.
INNEHÅLLER b la papaya och ananas
enzym.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

Med vårt innovativa hudklassificeringskoncept behandlas
ORSAKEN till ett hudtillstånd INTE SYMTOMEN.

MIILJÖBELASTAD

HYPERPIGMENTERAD

PROBLEM

INTERAKTIV

HUD som visar kliniska tecken på för tidigt åldrande som t ex torr och fuktfattig hud, linjer och rynkor, ojämn
hudton och hudstruktur. Anledningen till att ovan nämnda tecken på huden uppstår är biologiskt och/eller
orsakade av påverkan från UV-, IR- eller HEV-stålning, föroreningar och annan miljöpåverkan under lång tid.
Produkterna som behandlar detta tillstånd är vetenskapligt utvecklade för att minska tecken på åldrande genom
att förbättra cellregenerering och skapa ett allmänt välmående i huden.
HUD som visar tecken på ojämn hudton, lentigo solaris (solfläckar) eller mer framträdande hyperpigmentering.
Tillståndet framträder på grund av en överproduktion av melanin orsakad av olika faktorer som t ex solexponering, inflammation och hormonell obalans. Produkterna som behandlar detta tillstånd är vetenskapligt
utvecklade för att minska hyperpigmentering, reglera melaninproduktionen och skapar ett allmänt välmående i
huden.
HUD som har en överproduktion av talg i talgkörtlarna, förstorade porer och tilltäpptheter som pormaskar och
akne. Produkterna som behandlar detta tillstånd är vetenskapligt utvecklade för att reducera och balansera
överproduktion av talg och döda hudceller, normalisera cellförnyelsen, antimikrobiell effekt och minska
inflammation. Hudens allmänna välmående förbättras.
HUD som visar tecken på känslighet/sensitivisering, är tunn, har hudrodnad och inflammation pga temperaturväxlingar, föroreningar, felaktig kost, medicinering och/eller generell stress. Produkter som behandlar detta
tillstånd är vetenskapligt framtagna för att stärka upp hudens barriär, ha en lugnande effekt, minska
inflammation och rodnad, minska narighet samt skapar ett allmänt välmåendet i huden.

MIILJÖBELASTAD

LÖSER MER ÄN ETT SPECIFIKT PROBLEM I TAGET

nimue day

Dagkräm med läkande,
reparerande och återuppbyggande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a 0,5% trippel
alfahydroxisyra komplex
som är exfolierande och
föryngrande, aloe vera ferox
och geraniumolja som är fuktgivande, motverkar irritation
samt ger ett barriärskydd.

nimue night

Nattkräm med exfolierande,
regenererande, antioxidanta
och återfuktande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a 5% trippel
alfahydroxisyra komplex,
inkapslad Vitamin A, C och E
komplex, LMW hyaluronsyra.
Nimue night reducerar fina
linjer och rynkor, stimulerar
cellregenereringen samt
reglerar sebumproduktionen.

multi day plus+

Dagkräm som passar extra bra
under de kalla årstiderna eller
då huden upplevs torr.
INNEHÅLLER bl a 0,5% trippel
alfahydroxisyra komplex, argan
stamceller, sojabönsextrakt
samt inkapslat vitamin A, C och
E komplex med föryngrande
effekt, reparation av DNA samt
antioxidation och återfuktning.
REKOMMENDERAS till mogen, torr
och stram hud.

multi night plus+

Nattkräm som passar extra bra
under de kalla årstiderna eller
då huden upplevs torr.
INNEHÅLLER bl a 5% trippel
alfahydroxisyra komplex, sojabönsextrakt, xylitol komplex
samt mjölk peptidkomplex med
egenskaper som föryngrande
effekt samt reparation av DNA,
barriärskydd och återfuktning.
REKOMMENDERAS till mogen, torr
och stram hud.

night fader

night fader plus

Nattkräm som rekommenderas
till dig som vill ha en produkt
med lätt textur och som ger
en jämn hudton samt minskar
hyperpigmentering.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad
C-vitamin och nicotinamid.
REKOMMENDERAS till en
hyperpigmenterad hud.

Nattkräm som rekommenderas
till dig som vill ha en produkt med
rik textur som ger en jämn hudton
samt minskar hyperpigmentering.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad
C-vitamin och nicotinamid.
REKOMMENDERAS till en hyperpigmenterad hud.

INTERAKTIV

Dagkräm som rekommenderas till
dig som vill ha en produkt med
rik textur som ger en jämn hudton
samt minskar hyperpigmentering.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad
C-vitamin och nicotinamid.
REKOMMENDERAS till en hyperpigmenterad hud.

purifier

En hudvårdande kräm som minskar
inflammation, balanserar talgproduktionen samt har en keratolytisk effekt.
INNEHÅLLER bl a 5% trippel alfahydroxisyra,
inkapslad retinol och tea tree olja.
REKOMMENDERAS till en fet, oren och aknehud.

moisturiser lite

En kombinerad dag- och nattkräm
som återbalanserar huden.
INNEHÅLLER bl a 2,5% fruktsyror,
6% lakto komplex samt natural hydrating extrakt,
ingredienser som ökar hudens välmående och
smidighet, balanserar talgproduktionen samt
tillför och binder fukt.
REKOMMENDERAS till normal, torr, fuktfattig
och känslig hud.

SKYDD FÖR HUDEN

day fader plus

Dagkräm som rekommenderas
till dig som vill ha en produkt
med lätt textur och som ger
en jämn hudton samt minskar
hyperpigmentering.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad
C-vitamin och nicotinamid.
REKOMMENDERAS till en
hyperpigmenterad hud.

PROBLEM

HYPERPIGMENTERAD

day fader

Skydd är ett av nimues fyra grundprinciper för att minska och förebygga negativ
effekt av miljörelaterad stress, UV, IR, HEV ljus samt negativ påverkan från föroreningar.
Rekommenderas till alla hudtyper.

sun-c spf40

element barrier

Med dubbel effekt som både
skyddar och reparerar. En lätt
icke-oljig kräm för hud som
utsätts för stark miljöpåverkan
och extrema väder- och
vindförhållanden.
INNEHÅLLER bl a fytoceramider
och artemia salinaextrakt med
egenskaper som återuppbygger
hudbarriären, reparerar hudens
naturliga funktioner och aktiverar
de cellulära funktionerna.

Lättviktig, oljefri kräm med dubbelt fokus som
ger ett certifierat brett spektrumskydd (UVA,
UVB) och anti-åldrande fördelar som hjälper till
att reducera och motverka synliga tecken på
fotoåldrande. Framtagen för att bidra till skydd
och reparation av DNA.
INNEHÅLLER bl a organiskt och oorganiskt
solskydd samt antioxidant komplex.

sun-c tinted spf40

sun-c environmental
shield spf50

Lättviktig, oljefri kräm som ger ett fullständigt elektromagnetiskt ljusspektrum
(UVA, UVB, IR och HEV) skydd i kombination med ett skydd mot föroreningar.
Framtagen för att skydda mot miljöfaktorer
som t ex vind, smuts, luft, fuktighet, pollen,
smog, rökning och årstidsförändringar.

Fnns i tre olika färger och innehåller täckande, naturligt utvunnet pigment baserade
på mica, titanium dioxid och järnoxider. Täckförmågan försäkrar en jämn och naturlig
applicering på huden. Ljusreflekterande partiklar minskar ljus och reducerar därmed
mörka ringar, fina linjer och skuggor. Sun-c tinted spf40 ger ett önskvärt matt
utseende, samtidig som den ökar lystern och en naturlig hudton.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Produkter du kompletterar till din dagliga hudvårdsrutin för behandling av din huds specifika behov

Introduceras efter ca 4-6 veckor
då du använt basprodukterna för
att effektivisera cellregenerering
och reparationsprocessen i huden.

active lotion

Intensivbehandling som stimulerar cellregenereringen och återskapar en balans i hudens
naturliga funktioner samt har en föryngrande
effekt.
INNEHÅLLER bl a 10% trippel alfahydroxisyra
komplex och allantoin.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper utom fet/oren
och känslig hud.

active gel

Intensivbehandling som stimulerar cellregenereringen och återskapar en balans i hudens
naturliga funktioner samt har en föryngrande
effekt.
INNEHÅLLER bl a 10% trippel alfahydroxisyra
komplex, betahydroxisyra och allantoin.
REKOMMENDERAS till problemhud som är fet/oren
och har akne.

problematic
spot treatment

Lokalbehandling som appliceras på problemområden med akne. Problematic spot treatment
har anti-inflammatoriska, återbalanserande och
lugnande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a neem fröolja, tea tree olja samt
sebumreglerande komplex.

ÖGON

AKTIVA
PRODUKTER

LOKAL BEHANDLING

STEG 2

eye serum

Ögonserum för behandling av mörka ringar,
svullnad och rynkor i det känsliga ögonområdet.
INNEHÅLLER bl a botaniskt växtextrakt, algextrakt
samt palmitoyl pentapeptid-4.
REKOMMENDERAS från 20 år.

anti-ageing eye cream

fade treatment

Kraftfull produkt som appliceras lokalt på
problemområden som postinflammatorisk
hyperpigmentering/lentigo solaris (solfläckar).
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad c-vitamin och
nikotinamid för att minska hyperpigmentering.

Ögonkräm med föryngrande, antiåldrande
och skyddande egenskaper. För-bättrar
cellkommunikationen, skyddar telomererna
och fördröjer cellernas åldrandeprocess.
INNEHÅLLER bl a cyclotetrapeptid 24, GGP,
hydro-lyserad naturlig jäst och sojaprotein
komplex. REKOMMENDERAS från 35 år.

Reparerar effektivt hudbarriären och
levererar anti-glykations fördelar som
förbättrar synliga tecken på en energifattig hud och för tidigt åldrande. Huden
både känns och ser vitaliserad ut.
INNEHÅLLER bl a albrizia julibrissin
och marabalis jalapa extrakt.
REKOMMENDERAS till miljöbelastad hud.

pre & post serum

Lättabsorberad emulsion utvecklad för att
öka effektiviteten och leveransen av aktiva
ingredienser i dina hudvårdsprodukter genom
att reparera och återfukta hudbarriären.
Transepidermal vattenförlust regleras
och hudbarriärens välmående förbättras.
INNEHÅLLER bl a fuktgivande komplex
och marabalis jalapa extakt.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

TDS problematic skin

Kontrollerar utvecklingen av akne,
minskar inflammation och hudrodnad.
Den förstärker hudens naturliga
immunsystem samt erbjuder antimikrobiella och anti-inflammatoriska
egenskaper.
INNEHÅLLER bl a fytosfingosin och
marabalis jalapa extrakt.
REKOMMENDERAS till problemhud.

TDS hyperpigmented
skin

Ger en jämnare hudton genom att minska
uppkomsten av hyperpigmentering samt ger
skydd mot de skadliga effekterna från fria
radikaler. Huden får en jämnare hudton och
ökat välmående.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslad c-vitamin
och marabalis jalapa extrakt.
REKOMMENDERAS till hyperpigmenterad hud.

TDS interactive skin

Förstärker syntesen av de sex ämnena
som krävs för hudens uppbyggnad och
som ökar cellregenereringen, förbättrar
hudens välmående och utseende. Lugnar
huden, minskar hudrodnad och stärker
upp barriären.
INNEHÅLLER bl a lipopeptider och marabalis
jalapa extrakt.
REKOMMENDERAS till interaktiv och mogen hud.

BOOSTER

SERUM

TDS environmentally
damaged skin

super hydrating
serum

hyaluronic ultrafiller
serum

multi rejuvenating
serum

Vårdande och återbalanserande
serum som förser din hud med
näring, fukt och reparerar hudens
barriärfunktion.
INNEHÅLLER bl a fytoskydd samt
biohydrating komplex.
REKOMMENDERAS till en torr,
fuktfattig och barriärskadad hud.

Kraftfullt lättviktigt serum med en
trippeleffekt och intensiv fukttillförsel
i alla hudlagren. Ett unikt serum med
antiåldrande egenskaper, motverkar
påverkan av föroreningar och har
antioxidant effekt samt ger intensiv
fukttillförsel.
INNEHÅLLER bl a acetylerad hyaluronsyra, korslänkad hyaluronsyra.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper
i behov fukt.

Högkoncentrerat peptid-, vitamin
och mineral serum som tillför egergi
och antioxidanta effekter.
INNEHÅLLER bl a vitamin C – L-askorbinsyra samt palmitoyl tripeptid.
REKOMMENDERAS till dig som vill motverka
åldrandet, vitalisera och skydda din hud.

corrective serum

fader serum

alpha lipoic activator
serum

Multiaktivt serum som återbalanserar
talgproduktionen, kontrollerar nya
akneutbrott, minskar svarta och vita
komedoner samt har lugnande och
läkande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a seboregulating komplex,
lacto komplex och salicylsyra.
REKOMMENDERAS till en hud som
upplevs oljig och har akne.

Högkoncentrerat serum med lätt
textur som effektiviserar behandling
av hyperpigmentering och ojämn
hudton.
INNEHÅLLER bl a mikroinkapslat
c-vitamin och nicotinamid.
REKOMMENDERAS till en ojämn hud
och hyperpigmentering.

Kraftfullt antioxidant och antiåldrande
serum som bidrar till att eliminera tecken
på fotoåldrande orsakat av sol, stress
och luftföroreningar.
INNEHÅLLER bl a liponsyra, DMAE, vitamin
A, C och E ester.
REKOMMENDERAS till stressad, obalanserad
hud med överproduktion av talg och akne.

anti-ageing
leave on mask

Ansiktsmask i en krämig formula
som effektivt tillför näring, fukt
och en antioxidant effekt till huden.
INNEHÅLLER bl a biohydrating komplex,
naturligt återfuktande komplex
samt hyaluronsyra.
REKOMMENDERAS till en normal, torr
och fuktfattig hud.

Ansiktsmask du sover med för en
anti-åldrande behandling av ansikte,
hals och dekolletage. Masken ger
ny energi till huden, minskar fina
linjer och rynkor, återfuktar och
ger ökad lyster.
INNEHÅLLER bl a cyclotetrapeptid
24 samt GGP.
REKOMMENDERAS från 35 år.

rejuvenating
mask

clarifying
mask

SOS-ansiktsmask för trött och
livlös hud som har en djuprengörande och energigivande effekt.
INNEHÅLLER bl a liponsyra samt
Vitamin A och C ester.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper

ÖVRIGT

ANSIKTSMASKER

super hydrating
mask

Djuprengörande ansiktsmask
som effektivt avlägsnar orenheter och överflödigt talg.
INNEHÅLLER bl a tea tree olja
och vitamin A ester.
REKOMMENDERAS till en fet, oren
hud samt som en djuprengörande
mask för alla hudtyper.

thermoflash peel

Ansiktsmask som ger omedelbar
effekt på hudstrukturen då den
innehåller en termisk (värmande)
teknologi. Masken ger en ökad lyster
och en exfolierande effekt. Perfekt
att använda då huden är i behov
av ökad spänst och en omedelbart
förbättrad hudstruktur.
INNEHÅLLER bl a stor hirtsstjälk
juice som ger en omedelbar
uppstramande effekt, salicylsyra
som är keratalytisk och exfolierande.
Låt verka MAX 10 minuter en gång
i veckan.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper
utom en känslig hud.

skin refirmer

Multifunktionell dag- och nattkräm
som effektivt arbetar på synliga linjer
och rynkor samt stimulerar collagensyntesen. Har anti-glykationseffekt,
skyddar och reparerar hudbarriären
samt ökar hudens välbefinnande.
INNEHÅLLER fyra olika peptider samt
manilkaraträdsextrakt.
REKOMMENDERAS från 35 år.

active
resurfacing wipes

Ansiktsservetter som innehåller
lugnande och reparerande aktiva
ingredienser vilka förbättrar hudens
välmående, ger en jämnare hudstruktur med en minimal irritation.
INNEHÅLLER bl a trippel alfahydroxisyra
komplex med exfolierande och
föryngrande effekt och allantoin med
reparerande och lugnande egenskaper.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper
utom en känslig hud.

hyaluronic oil

En ny generation av fettlöslig
hyaluronsyra, tillsatt i en kombination
av oljor för både intensiv hydratisering
och tillförsel av fukt.
Denna 2-stegs effekt förser samtidigt
huden med både fukt och olja.
INNEHÅLLER bl a natrium hyaluronat.
REKOMMENDERAS till en torr och barri
Bokning Amelia nr 2106 ärskadad hud
samt vid kallt
och torrt klimat.

vitamin c
moisture mist

Vårdande, uppfräschande och fuktgivande mist. Perfekt att använda
framför datorn, vid stranden, för att
fixera make up eller bara fräscha upp
en trött och livlös hud under dagen.
INNEHÅLLER vitamin C ester samt
fyto-endorfint komplex.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

hydro lip
protection

Vårdande läppbalm med SPF 6
som rekommenderas till torra
och nariga läppar.
INNEHÅLLER bl a vitamin E ester
samt allantoin.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

anti-ageing
hand cream

Handkräm som förbättrar välmåendet på händerna genom
att minska torrhet, eksem och
irritationer.
INNEHÅLLER bl a 3% trippel
alfahydroxisyra komplex och
5% kigelia africana. Stimulerar
cellomsättningen samt exfolierande och läkande egenskaper.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

Produkterna minskar påtagligt
effekterna av miljörelaterat och
livsstilsåldrandet.
Rekommenderas från 45 år.

ai day cream

En avancerad, rik dagkräm som
bromsar upp åldrandeprocessen.
INNEHÅLLER aktiva ingredienser
baserade på OMICS-studier såväl
som överlägsna antiåldrande aktiva
ingredienser som levereras till huden
via ett unikt hybrid-leveranssystem.

ai eye serum

Ett högkoncentrerat, djupt penetrerande
ögonserum som stärker upp det känsliga
området runt ögonen samt reducerar
rynkor och fina linjer.
INNEHÅLLER aktiva ingredienser baserade
på OMICS-studier såväl som överlägsna
antiåldrande aktiva ingredienser som
levereras till huden via ett unikt hybridleveranssystem.

ai night serum

En återfuktande nattkräm med fokus
på åldrandet som ger en ”lifting”
effekt och förbättrar spänsten i
huden.
INNEHÅLLER aktiva ingredienser
baserade på OMICS-studier såväl
som överlägsna antiåldrande aktiva
ingredienser som levereras till huden
via ett unikt hybrid-leveranssystem.

ai face serum

Ett högkoncentrerat, lättviktigt
ansiktsserum som bidrar till att
återskapa hudens välmående.
INNEHÅLLER aktiva ingredienser
baserade på OMICS-studier såväl
som överlägsna antiåldrande aktiva
ingredienser som levereras till huden
via ett unikt hybrid-leveranssystem.

ÅLDER 10-20 ÅR

AGE INTELLIGENT

Intelligent och futuristisk
behandlingsmetod anpassad
utifrån den mogna hudens behov.

I tonåren utvecklar många problemhud med
bl a akne som kräver specifik behandling.
Med våra aktiva ingredienser regleras och
bibehåller huden sin normala funktion och
därmed ökar hudens välmående.

clearing moisturiser

Kombinerad dag- och nattkräm som
återställer balansen i en fet- oren och
aknehud.
INNEHÅLLER bl a 5% trippel alfahydroxisyra komplex samt tea tree olja.
Produkten stimulerar cellförnyelsen och
har exfolierande, antibakteriella samt
anti-inflammatoriska egenskaper.
REKOMMENDERAS till en fet och oren samt
akne hud.

facial wash

Tvålfri gelé som används vid
rengöring, avlägsnar skonsamt
orenheter och eventuell makeup
INNEHÅLLER bl a 1,4% trippel alfahydroxisyra komplex som exfolierar
och stimulerar cellomsättningen.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper

purifying mask

moisturiser

Kombinerad dag- och nattkräm
med reparerande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a pentavitin växtextrakt och fosfolipid komplex
med lugnande, återfuktande och
antioxidanta egenskaper.
REKOMMENDERAS till en normal,
känslig torr eller fuktfattig hud.

active
blemish control

Ansiktsmask baserad på lera
som har antiseptiska, lugnande
och läkande egenskaper.
INNEHÅLLER bl a tea tree olja
och kaolin.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper
utom en känslig hud.

KONTRAINDIKATION
Salicylsyra

Antiseptisk lokalbehandling för
akne som kontrollerar inflammationer i talgkörteln.
INNEHÅLLER bl a 6% trippel alfahydroxisyra komplex, salicylsyra
och tea tree olja. Stimulerar cellomsättningen, exfolierande, antibakteriella samt anti-inflammatoriska egenskaper.

MANNENS BEHOV

LEDANDE I BRANSCHEN
Resultatinriktade hudvårdsprodukter utvecklade utifrån männens specifika behov.

cleansing wash

Ansiktsrengöring i geléform med
dubbel effekt. Den djuprengör
effektivt även runt hårstråna och
poröppningarna samt kan även
användas vid rakning.
INNEHÅLLER bl a 1,4% trippel alfahydroxisyra komplex, fytoliposomer
och ceramid komplex. Exfolierande,
stimulerar cellomsättningen, barriärreglerande och återuppbyggande
egenskaper.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

day and night
cream

Återfuktande och balanserande dagoch nattkräm som förbättrar hudens
välmående. Krämen motverkar även
stress och irritation i huden orsakat
av rakning och miljöpåverkan.
INNEHÅLLER bl a 2,5% fruktsyrekomplex, vitamin C och E ester
samt pentavitin. Milt exfolierande,
stimulerar cellomsättningen samt
har fuktighetsgivande egenskaper.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

treatment
after shave

Lättabsorberad, multi-aktiv behandlingsbalm som lugnar, balanserar,
återfuktar och återbalanserar huden
efter rakning.
INNEHÅLLER bl a DMAE och allantoin.
Egenskaper som stärker cellmembranen och verkar uppstramande,
lugnande, läkande och antiinflammatorisk.
REKOMMENDERAS till alla hudtyper.

Nimue Skin Technology har en ledande position inom det internationella
Cosmeceutical Skin Care industrin. Detta på grund av sin kombination av den
senaste vetenskapliga ingrediensteknologin, sina avancerade leveranssystem
och sitt behandlingskoncept.
Nimue samarbetar med internationellt kända dermatologiska forskare,
hudspecialister, mikrobiologer och farmakologer från olika högteknologiska
laboratorier baserade i Sydafrika, Schweiz, Frankrike, Spanien och USA.
Detta garanterar att endast de senaste vetenskapliga uppgifterna och
ingredienserna är införlivade i nimue´s produktsortiment.

MÅNGÅRIG
ERFARENHET
Nimue är en derma-cosmeceutisk hudvårdsserie
som grundades 1994 av ledande forskare med
inriktning på den medicinska marknaden för preoch postoperativ användning.

HITTA DIN
NÄRMASTE
NIMUESALONG
PÅ www.nimue.se
FÖLJ OSS PÅ
Nimue Sverige

nimuesverige

membership

Distributör i Sverige.
Mette Cosmetique AB
Tel 042-160017

