Upptäck fördelarna
med rena peptider
Active Renewal Serum
SAIAN Active Renewal Serum innehåller hyaluronsyra, mineralrika algextrakt och sex av de mest
kraftfulla peptider tillgängliga på marknaden för att hantera effekterna av hudens åldrande. Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) förbättrar rynkors djup, volym och grovhet. Matrixyl-3000 minimerar kråkfötter och
skrattlinjer, lyfter och stramar upp huden och förebygger att ytterligare skador och rynkor bildas. Tester har
påvisat att rynkor på utsatta områden kommer att minska med upp till 50% om produkten används två
gånger dagligen under en period på 28 dagar. Fri från parabener, glycerin och propylenglykol. Hypoallergen och oparfymerad anti-aging serum baserad på lågmolekylär hyaluronsyra och 6 aktiva peptider.
Perfekt för både män och kvinnor.

Active Renewal Creme
SAIAN Active Renewal Creme är fri från parabener, glycerin och
propylenglykol. Hypoallergen och oparfymerad anti-aging fuktkräm
baserad på hyaluronsyra och 6 aktiva peptider. 10% Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) förbättrar rynkors djup, volym och grovhet.
Matrixyl-3000 minimerar kråkfötter och skrattlinjer, och förebygger
ytterligare skador och att rynkor bildas. Tester har visat att rynkor i
utsatta områden minskar med upp till 50% om denna creme
används två gånger dagligen under en cykel av 28 dagar.

Amino-Lift Leave On Mask
SAIAN Amino Lift Leave On Mask är en fenomenal creme och en kraftfull
anti-aging behandling som omedelbart ger huden spänst, förbättrar elasticitet,
struktur och ton. Amino-Lift innehåller aktiva ingredienser som är kliniskt
bevisade att skydda huden från fria radikaler, stärka hudens immunförsvar,
minska och förebygga fina linjer. Liksom alla SAIAN produkter är denna mask
vegan, fri från parabener, konstgjorda dofter, och konstgjorda färgämnen.
Dess rika gula nyans kommer från naturlig CoQ-10. Den är gjord för känslig
hud, och är så bra att vi rekommenderar att du använder den som en dag och
natt kräm!

Tri-Active Collagen Serum
SAIAN Tri-Active Collagen Serum innehåller kliniskt testade Trylogen-ingredienser med fermenterade pseudoalteramonas-extrakt. Det skyddar och återuppbygger kollagen, för att släta ut och
strama upp slapp och oelastisk hud. Få bukt med åldrandet med detta superkoncentrerade serum
som ökar syntesen av kollagen I, III och IV och hämmar enzymatisk nedbrytning och förhindrar
nedbrytningen av kollagen. Tri -Active Collagen Serum har också kryo-beskyddande egenskaper,
vilket gör det möjligt att skydda hudens kollagen även i de svåraste kalla miljöer. Naturlig, hypoallergen, vegan, innehåller inga konstgjorda doftämnen, inga konstgjorda färgämnen, inga parabener
och ingen propylenglykol.
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