
VARNING

Endast avsedd för utvärtes bruk. Undvik kontakt med sår, 
inflammation eller hud med eksem. Om du är allergisk mot 
produkten, var vänlig avbryt användning genast och rådfråga 
läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras torrt och svalt 
och ej i direkt solljus.   

Rengör ansiktet och ta bort smink, smuts och oljor

Vik varsamt ut masken, ta ut den ur folie-fickan och 
avlägsna plastfilmen.2

1

Låt masken sitta på i 20-25 minuter, avlägsna den sedan och 
massera in den resterande gelen i huden så att den absorberas helt 
och hållet.  
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Applicera den exponerade sidan av BioCell SC-masken på ansiktet. 
Avlägsna sedan vinylfilmen som sitter på den andra sidan av 3

ANVÄNDARANVISNINGAR



Har du någon gång räknat ut hur många skönhetspro-
dukter du använder på en dag? För de flesta av oss 
verkar våra hudvårdsrutiner bli allt mer komplexa och 
innefatta produkter som vi inte ens behöver. Multifunk-
tionella produkter är ett utmärkt sätt att tillgodose vår 
huds behov samtidigt som det underlättar våra dagli-
ga rutiner.

NHT Globals BioCell SC är en kraftfull multifunktionell ansiktsmask som 
tillför det stöd och skydd vår hud behöver varje dag. Dessa revolu-
tionerande ark av bio-cellulosa från kokosnötsjuice är världens första 
patenterade ansiktsmask i sitt slag, och är tillverkade med vävfibrer 500 
gånger finare än vanlig växtcellulosa som har en enastående absorber-
ingsförmåga. Fylld med växt- och fruktextrakt, aminosyror och antioxi-
danter, verkar den snabbt på huden för att behandla synliga tecken på 
åldrande. BioCell SC hjälper till att återfukta och förnya trött hud för ett 
yngre utseende, allt i en patenterad och effektiv blandning.   

HUVUDINGREDIENSER

· Patenterad (Koreansk patent Nr. 0405776, 10-0899502, 10-0910747)

· Återfuktar på djupet och gör huden mjukare och lenare

· Lugnar och lindrar hud som har exponerats för stress, föroreningar eller för      
  mycket solljus

· Bidrar till att minska framträdandet av porer, fina linjer och rynkor

· Återupplivar och ger energi åt hudens utseende

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

Edelweiss Callus
 Culture Extract

13 natural plant and 
fruit extracts

Natural 
biopolymers

Essential Amino 
Acid Complex

· Edelweiss Callus Culture Extrakt: en växtlig stamcell känd för sina regenerativa   
  egenskaper

· Jäst Kokosnötsjuice: tillför näring och vitaminer till hudens celler

· 13 naturliga växt- och fruktextrakt: tillför kraftiga antioxidanter för att skydda mot   
   skador från fria radikaler

· Essentiella Aminosyror: innehåller 16 aminosyror som tillför näring samt 
  återställer och återfuktar huden
 

· Naturliga biopolymer: ger långvarigt lyft och åtstramande effekter


