MANN

TM

En mans hud är till sin natur mycket annorlunda
från en kvinnas. Framför allt är den upp till 25%
tjockare, vilket innebär att produkter utvecklade
för män måste vara starkare, med extremt
aktiva ingredienser som ger kraftfulla resultat.

Natural Clinical strength Men’s Products

Rengör

Tack vare den geniala ingrediens med 10% glykolsyra, hjälper MANN Active Face Wash till att nå djupt in i huden och avlägsnar
överskott av oljor som ofta täpper igen porer. Den exfolierar också döda hudceller, vilket hjälper till att stimulera tillväxten av nya
hudceller. Rik på naturliga återfuktande ämnen, lugnande och antioxidanta ingredienser, hjälper denna uppfriskande och effektiva
rengöring till att tackla den svåra uppgiften att hantera problematisk hud. Den hjälper framgångsrikt att hantera fläckar och
pormaskar. Tar noggrant bort smuts och skräp, och lämnar huden skinande ren.

Återfukta

Med den senaste tekniken inom biokemi, levererar MANN Neuropeptid Growth Factor Serum 5 unika peptider, molekulärt
identiska med de tillväxtfaktorer som finns i den mänskliga placentan. Dessa exklusiva peptider är i en klass för sig, med anmärkningsvärd förmåga att främja, stödja och uppmuntra huden att fungera som den gjorde i sin ungdom. Dessa förbättringar är
visuellt märkbara då cellförnyelsen ökar, styrka återfås, hyaluronsyntes främjas, och kollagenproduktionen uppmuntras.
* Biomimetiska peptider
* Neuropeptider
* Näringsrika mineraler
* Vegan Placenta
* Aktiverar, förnyar och omstrukturerar
* Minimierar uppkomsten av uttryckslinjer och rynkor
* Bidrar till att upprätthålla och förlänga effekten av Botox-injektioner
* Stramar upp, stärker och ökar täthet

Skydda

En viktig faktor när man väljer ett kvalitativt solskyddsmedel är dess förmåga att stanna kvar på huden
och upprätthålla effektiviteten under exponering för element som vatten. Detta blir allt mer relevant för
idrottsaktiviteter, eller något som innebär intensifierad kontakt med omgivningen. MANN Active
Solskyddsmedel SPF 30 (Vattenfast) utvecklades med lång livslängd och största effektivitet i åtanke.
Perfekt för män som har för avsikt att tillbringa långa aktiva stunder i solen, då detta vattenavvisande
solskyddsmedel använder sig av de synergistiska UV-skyddsegenskaper som titandioxid och Octinoxate har för att förhindra solbränna. Vattentåliga silikonoljor bidrar till att upprätthålla en fast hydrofobbarriär på 40 minuters varaktighet, medan Aloe Vera och en blandning av vårdande oljor hjälper till att
återfukta och stärka huden.
* Ger exeptionellt UV-skydd
* Återfuktar och lugnar huden
* Är vattenavvisande
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