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RÉNERGIE MULTI-GLOW NUIT
Kiinteyttävä, ravitseva sekä ruusuisen
hehkun antava yövoide.
Arvioitu kuluttajahinta:
Rénergie Multi-Glow Night Cream
-yövoide 50 ml 93€.
Toimitusviikko 8.
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IÄTÖNTÄ KAUNEUTTA
Lancôme on tunnettu kaikkialla maailmassa edelläkäyvänä
tuotemerkkinä, joka yhtenä ensimmäisistä alkoi kehittää
ikääntyneelle iholle sopivia hoitotuotteita. Rénergie MultiGlow on tarkoitettu kaikille kypsän iän saavuttaneille naisille,
jotka haluavat ennemmin nauttia iän tuomasta itsevarmuudesta
ja yksilöllisyydestä, kuin keskittyä ikääntymisen merkkien
peittelyyn. Luonnollinen kauneus kun ei todellakaan ole iästä
kiinni.
Ymmärtääkseen paremmin, mitä kypsän iän saavuttaneet naiset
todella toivovat ihonhoitotuotteiltaan, Lancôme kääntyi
ikonisimman lähettiläänsä Isabella Rossellinin puoleen.
Legendaarinen näyttelijä otti uuden vaativamman roolin
brändin tiimissä osallistumalla varta vasten ikääntyneelle iholle
sopivien koostumusten tuotekehitykseen. Vierailtuaan
Lancôme-laboratorioissa ja tavattuaan asiantuntijoita Isabella
tietää tarkkaan, mistä uudessa Rénergie-innovaatiossa on kyse
– ja mitä ennennäkemättömiä hyötyjä se tarjoaa iholle.
Uusi innovaatio on Rénergie Nuit Multi-Glow: 60 vuotta
täyttäneille naisille tarkoitettu huippuluokan yövoide, joka
auttaa suojaamaan ihoa univajeen vaikutuksilta. Sen
ainutlaatuinen koostumus elvyttää ihoa yön aikana, jotta iho
olisi aamulla jälleen tasapainoinen, levännyt ja täynnä
elinvoimaa.
”Lancômen labrassa vierailu oli aivan mahtava kokemus. Oli
ilo tutustua siellä työskenteleviin asiantuntijoihin. Ja tuntui
hienolta saada osallistua tuotekehitykseen. Sen ansiosta sain
paremman käsityksen tiimin tavoitteista, mikä on mielestäni
tärkeää, kun kerran edustan tuotetta. Nyt tunnen voiteen
perusteellisemmin, ja sehän on pelkästään hyvä asia.”

Ei ole mikään salaisuus, että nukkuminen vaikuttaa merkittävästi ihon
ulkonäköön. Isabella Rossellinin sanoin: ”Yöllä elimistömme voi levätä. Myös
ihomme lepää ja elpyy päivän rasituksista yön aikana. Siksi yö on paras
ajankohta hoitaa ihoa.”
Määrältään riittävä, palauttava yöuni auttaa ihoa torjumaan ikääntymisen
merkkejä optimoimalla kollageenituotantoa, solujen uudistumista ja
mikroverenkiertoa. Yli 60-vuotiaat naiset ovat kuitenkin alttiimpia unihäiriöille.
Heidän syvän unen määränsä on vain viisi prosenttia kokonaisunesta ja
unisyklinsä huomattavasti lyhyempi. Iän myötä iho alkaa vaikuttaa veltolta; se
menettää kimmoisuuttaan, muuttuu sameaksi ja kuivemmaksi.
UUSI
YÖVOIDE
1 | “Sleep Problems in the Elderly” -tutkimus, DAVID N. NEUBAUER, M.D., Johns
Hopkins Sleep Disorders Center, Baltimore, Maryland.

Rénergie-linjan uusin tuote Lancôme Rénergie Nuit Multi-Glow on kehitetty
hoitamaan niitä ihossa ilmeneviä ikääntymisen merkkejä, joita palauttavan unen
vähyys aiheuttaa.
Hurmaavan ylellinen koostumus palauttaa iholle sen luonnollisen kuulauden –
aivan kuin hyvin nukuttu yö. Keramideja ja omega-6- sekä omega-9rasvahappoja sisältävä ainutlaatuinen kahdeksan kasviöljyn yhdistelmä ravitsee,
rauhoittaa ja uudistaa ihoa tehokkaasti yön aikana.
Rénergie Nuit Multi-Glow auttaa ihoa saamaan takaisin luonnollisen
heleytensä. Voiteen ansiosta ihosta tulee kiinteämpi sekä ravittu ja iho herää
uuteen päivään hennon ruusuisen säteilevänä.

Rénergie Nuit Multi-Glow sisältää myös seuraavat kolme toisiaan
täydentävää ainesosaa, jotka vaikuttavat ihoon välittömästi:
− Pellavansiemenuute auttaa palauttamaan ihon kiinteyden ja
kimmoisuuden sekä häivyttää ryppyjä.
− Schisandra-marjan uutetta sisältävä koostumus rauhoittaa,
tasapainottaa ihoa sekä tasoittaa ihon sävyä.
− Keramidit ja omega-6- sekä omega-9-rasvahapot ravitsevat
ihoa, antaa iholle elinvoimaa ja vahvistavat ihon suojamuuria.
Yli 60-vuotiaille naisille kehitetty Rénergie Nuit Multi-Glow:

− Vaikuttaa juonteisiin¹; juonteet erottuvat vähemmän
− Lisää heleyttä²; iho näyttää levänneellä ja energiseltä³
− Ravitsee ihoa³ ja vahvistaa sen suojamuuria yön aikana4 hoitaen
ikääntyneelle iholle tyypillisiä ongelmia.
92 % naisista sanoi ihonsa näyttävän levänneeltä ja elpyneeltä. 3
viikon käytön jälkeen 100 % naisista sanoi ihonsa olevan
pehmeämpi ja joustavampi. 3
1|Kosmeettis-kliininen tutkimus ; 40 naista 4 viikon käytön jälkeen
2|Kosmeettis-kliininen tutkimus ; 40 naista 8 viikon käytön jälkeen
3| Itsearviointi; 50 naista 4 viikon käytön jälkeen
4| Mittaustulos; 24 naista 8 tuntia tuotteen levityksestä

Räätälöity ihonhoitorutiini

Ajaton ikoni

Ikääntyneen ihon vaatimuksia vastaavaksi kehitettyyn Rénergie Multi-Glow
-linjaan kuuluu kolme upeaa tuotetta: päivävoide, yövoide sekä aamuin illoin
käytettävä silmänympärysvoide. Tämä trio tarjoaa täydellisen hoitoohjelman kypsän iän saavuttaneelle iholle.

Isabella Rossellini on ollut Lancôme-lähettiläs vuodesta
1983 alkaen. Itsellinen ja itsenäinen Isabella on
inspiroinut naisia yli sukupolvirajojen.

Rénergie Multi-Glow Crème -päivävoide kiinteyttää sekä ravitsee
ihoa ja tekee siitä luonnollisen säteilevän:
− Lämmitä pieni määrä Rénergie Multi-Glow Crème -päivävoidetta
kämmenten välissä.
− Aloita voiteen levitys kasvojen keskeltä ja etene reunoja kohti.
Käytä rauhallisia siveleviä liikkeitä ja ”painavaa” kättä tehostaaksesi
voiteen imeytymistä . Muista levittää voide myös kaulalle ja
dekolteelle.
Rénergie Nuit Multi-Glow -yövoide on hoitavampi kuin
päivävoide, jotta iho palautuisi yön aikana ja olisi aamulla jälleen
tasapainoinen, elpynyt ja elinvoimainen:
− Poista meikki ja lämmitä pieni määrä Rénergie Nuit Multi-Glow yövoidetta kämmenten välissä.
− Levitä voide puhtaalle iholle aloittaen kasvojen keskeltä ja edeten
reunoja kohti. Käytä rauhallisia liikkeitä ja ”painavaa” kättä.
− Kokeile Isabella Rossellinin menetelmää: ”Kun olet levittänyt
voiteen, paina lämpimät kämmenet kasvoillesi tehostaaksesi voiteen
imeytymistä ihoon.”
Rénergie Yeux Multi-Glow -silmänympärysvoide on kehitetty
käytettäväksi aamuin illoin päivä- ja yövoiteen jälkeen. Se kirkastaa ja
raikastaa silmänseutua sekä tasoittaa ihonväriä:
− Lämmitä riisinjyvän verran Rénergie Multi-Glow Crème Yeux silmänympärysvoidetta sormenpäissäsi.
− Levitä voide hellin liikkein ala- ja yläluomille sekä silmäkulman
juonteisiin.

Säteilevän, iättömän kauneutensa ansiosta tämä italialaisamerikkalainen näyttelijä jatkaa Lancôme Rénergie linjan kasvona. Isabella edustaa myös uutta Rénergie
Nuit Multi-Glow -yövoidetta, jonka ihoa elvyttävän
koostumuksen tuotekehitystyöhön hän osallistui.
”Kauneus on vaikeasti määriteltävä käsite, sillä jokaisella
on siitä oma näkemyksensä”, Isabella sanoo. ”Aina
puhutaan vanhenemisesta ja rypyistä, mutta kukaan ei
puhu siitä vapaudesta, minkä ikääntyminen tuo
mukanaan.”
Aitoa kauneutta huokuva Isabella, joka kannustaa sekä
olemaan itselleen armollinen että kyseenalaistamaan
valmiita vastauksia, nähdään brändin uusimmassa
mainoskampanjassa.

