


SKINDULGENCE

Probiotic Ampoule

Hudbarriären är en viktig del av huden som hjälper oss att hålla 
huden frisk och mjuk. Den utgör hudens yttersta skikt och 
skyddar huden genom att hålla den fuktig och inte släppa 
igenom skadliga yttre stressorer. När yttre påverkan från 
luftburna föroreningar, allergener och bakterier stör hudbarriären 
kan det göra att hyn blir torr och lättare blir irriterad eller känslig.  

Förstärk din hudbarriär med Skindulgence Probiotic Ampoule. Detta 
förstklassiga dagliga ansiktsserum är speciellt utformat för att stärka 
hudens försvar mot angrepp utifrån. Dess superkoncentrerade 
recept är infunderad med näringsrik probiotika och prebiotika som 
återställer balansen i hudens mikrobiom och stärker hudbarriären. 

Dessutom innehåller den fem aktiva ingredienser som e�ektivt 
lugnar och återfuktar huden, vilket ger lindring åt känslig hy och 
skyddar mot irritation. De kraftiga ampullerna är perfekta för 
användning både dag och natt och ger dig optimalt skydd så att din 
hud kan hållas lugn, frisk och ungdomlig året runt.  



3 stammar av probiotika och 6 typer av 
prebiotika fungerar synergistiskt för att skapa en 
idealisk balans i en hälsosam mikroflora 

5 aktiva ingredienser har återfuktande, 
antiförorenande och antioxiderande egenskaper

Den innehåller också Niacinamid (Vitamin B3) – 
en kraftfull antioxidant 

Stärker hudens försvar så att huden 
hålls skyddad och frisk 

Tillhandahåller en potent kombination 
av antioxidanter som skyddar huden 
mot fria radikaler

Ger näring åt och balanserar hudens 
mikrobiom så att hudbarriären hålls 
hälsosam

Skyddar mot allergener, 
föroreningar, miljöbelastning 
och andra externa angripare 

Lugnar och återfuktar känslig 
eller irriterad hud

Reducerar fina linjer, rynkor och 
förstorade porer 

Parabenfri och lämplig för alla 
hudtyper
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STAMMAR AV 
PROBIOTIKA

SORTERS 
PREBIOTIKA

AKTIVA 
INGREDIENSER

Lactobacillus 
Ferment Lysate
 
Lactococcus 
Ferment Lysate

Bifida Ferment 
Lysate

Sparrisextrakt

Vitlöksextrakt

Ärtextrakt

Malvaextrakt

Sojabönsextrakt

Potatisextrakt

VIKTIGA INGREDIENSER

VIKTIGA FÖRDELAR  

PRODUKTENS FUNKTIONER 

Patenterade 
biosackarider

Patenterat 
bomullsfröextrakt

Extrakt av doftviska 
(Hedychium 
coronarium)

Ceramider 

Polyglutaminsyra



Ta bort plastförslutningen ovanpå ampullflaskan.

Riv försiktigt bort för att ta bort metallringen. 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Kanterna kan vara vassa.

Ta bort gummiproppen från toppen av ampullflaskan. Fäst 
konapplikatorn på ampullen.

Kläm försiktigt på konapplikatorn så att lämplig mängd 
(halva flaskan) hamnar i handen.

Applicera över hela ansiktet och nacken. Smörj försiktigt in 
krämen på huden tills den är helt absorberad. Applicera 
dag och kväll.  
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NOTERINGAR: 
För bästa resultat, använd en ampull per dag – hälften på morgonen och hälften på 
kvällen.

Konapplikatorn återanvänds, så släng den inte när ampullen är tom. Ta bara av den 
och följ steg 1 till 3 igen för att öppna en ny ampull. 

Ampuller ska användas inom 7 dagar efter öppnandet. 

Endast för extern användning.
Undvik kontakt med ögonen.
Avbryt användningen om irritation uppstår och kontakta omedelbart läkare.
Håll den utom räckhåll för barn.
Förvaras svalt och torrt och inte i direkt solljus.

aqua/vatten/eau, butylenglykol, glycerin, niacinamid, 1,2-Hexanediol, PEG/PPG-17/6 
kopolymer, betain, erytritol, pantenol, fröextrakt av Gossypium herbaceum (indisk bomull), 
karbomer, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 hydrerad ricinolja, trometamin, kaprylylglykol, 
tokoferylacetat, ceramide NP, hydrerat lecitin, lakritsrotextrakt, allantoin, arginin, 
natriumaskorbylfosfat, polyglutaminsyra, Ceteth-20, citronsyra, parfym/doft, retinylpalmitat, 
adenosin, Lactobacillus Ferment Lysate, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, 
polyglyceryl-6 kaprylat, polyglyceryl-4 kaprat, disodium EDTA, pentylenglykol, kolesterol, 
glycerylstearat, polyglyceryl-10 oleat, dipropylenglykol, sparrisextrakt, extrakt av Allium 
sativum (vitlök), fröextrakt av Pisum sativum (ärtor), extrakt av Malva sylvestris (rödmalva), 
fröextrakt av Glycine max (sojabönor), extrakt av Solanum tuberosum (potatis), 
etylhexylglycerin, natriumhyaluronat, rotextrakt av doftviska, biosackarid gum-4, tokoferol, 
betaglukan


