FOR FACE AND BODY

Ge din hud fantastisk lyster med nya Mangosteen Collection
Mera mangosteen!

Vad är mangosteen?

Först ut var Mangosteen Lactic Acid Collection
med Éminence unika Lactic Acid Complex som
skonsamt exfolierar huden, förfinar porer och
ger lyster. Den perfekta serien även för känsliga
hudtyper som hyllats världen över.

Den tropiska superfrukten Mangosteen
är känd som drottningen av frukter –
fullproppad med nyttiga antioxidanter.
Den har även antiinflammatoriska och
antibakteriella egenskaper.

The QUEEN OF
FRUITS

MANGOSTEEN
REVITALIZING MIST
Varje droppe av denna uppfriskande
ansiktsmist tar dina sinnen direkt till
paradiset. Njut av den ljuvliga, tropiska
doften medan huden får en dos anti
oxidanter, porerna förfinas och huden
skyddas mot fria radikaler. Den perfekta
produkten att ha med sig när huden
behöver en energi-boost.

MANGOSTEEN
BODY LOTION

MANGOSTEEN GEL MOISTURIZER
Creme de la creme med mangosteen. Denna
unika formula med en återfuktande gel-effekt
smälter samman med huden till en matt finish
som minimerar porerna med synlig effekt.
Applicera efter Mangosteen Daily Resurfacing
Concentrate för bästa resultat - gör din hud
redo för röda mattan!

Ny

Ny

with Lactic Acid Complex
Ansiktsvård i all ära, men glöm
inte att skämma bort kroppen!
Boosta huden med denna
himmelska kroppslotion för
fantastisk glow. Den lätta,
silkeslena formulan återfuktar
huden och verkar mikroexfolie
rande. Den perfekta produkten
i din dagliga hudvårdsrutin.

Ny
Ny

MANGOSTEEN
REPLENISHING
HAND CREAM
with Lactic Acid Complex

MANGOSTEEN
RESURFACING CONCENTRATE
MANGOSTEEN DAILY
RESURFACING CLEANSER
with Lactic Acid Complex
Börja din hudvårdsrutin med mango
steen djuprengöring. Slut ögonen och
låt dina sinnen få uppleva denna gel
som blir till ett mjuk, krämigt skum. En
mild exfoliering som verkar uppfriskande.

with Lactic Acid Complex
Serumet som verkat milt exfolierande och för
finar porerna för ett naturligt, fräscht utseende.
Formulan innehåller mjölksyrekomplex som
avlägsnar döda hudceller samtidigt som
porerna förfinas. Detta superserum ger samma
resultat som en primer men utan silikoner.

Händerna är de som avslöjar
alla ålderstecken och utsätts
för mycket slitage. Med denna
lyxiga handcreme får dina
händer den perfekta kuren
som både mjukgör och verkar
antiage. Används dagligen för
att återfukta på djupet.

Hudvårdsrutinen som ger dig glow
– fyra fantastiska nyheter för ansikte och kropp!
Ett perfekt komplement till dina favoriter i Éminence Mangosteen Lactic Acid Collection

Mangosteen
Revitalizing Mist

Mangosteen
Gel Moisturizer

Varje droppe av denna uppfriskande
ansiktsmist tar dina sinnen direkt till
paradiset. En fantastisk kombination
av antioxidantrik Mangosteen, energigivande ribose och rödklöverextrakt
som tillsammans minimerar porerna
och verkar revitaliserande.
En mist rik på antioxidanter som
skyddar din hud mot fria radikaler
och för tidigt åldrande.

En ansiktscreme med lätt
»gelcreme« konsistens
som gör din hud redo för
strålkastarljuset. Denna
unika formula med en
återfuktande gel-effekt smälter samman med huden
till en halv-matt finish som minimerar porerna med
synlig effekt. Applicera cremen efter Mangosteen
Daily Resurfacing Concentrate för bästa resultat –
perfekt under makeup och ger samma känsla som
en primer.

NYCKELINGREDIENSER:
Mangosteen, rödklöverextrakt, ribose.
Pris: 395 kr, 125 ml

Mangosteen Body
Lotion
Återfukta huden på djupet med
denna ljuvliga bodylotion med
doft av Mangosteen. Innehåller
Lactic Acid Complex som mikro
exfolierar huden och ger en fantastisk lyster. Lotionen har en lätt
formula som absorberas direkt och
gör huden silkeslen. Med hjälp av
xantones från Mangosteenens skal
verkar denna bodylotion antiinflammationshämmande och
stärker hudens barriär.

NYCKELINGREDIENSER:
Mangosteen, rödklöverextrakt, ribose.
Pris: 795 kr, 60 ml

Mangosteen
Replenishing Hand
Cream
Skäm bort dina händer med denna
lyxiga anti-age handcreme som med sin
silkeslena formula skonsamt exfolierar
och åtefuktar huden vid varje applicering.
Handcremen är berikad med kraftfulla
antioxidanter som skyddar huden mot
yttre påfrestning, för tidigt åldrande och
ger mjuka, händer full av ungdomlig
lyster. Mjölksyran berikar handcremen
med dess egenskaper för ökning av cellförnyelse.

NYCKELINGREDIENSER:
Mangosteen, mjölksyra, rödklöverextrakt, ribose.

NYCKELINGREDIENSER:
Mangosteen, mjölksyra, rödklöverextrakt, ribose.

Pris: 445 kr, 250 ml

Pris: 369 kr, 60 ml

BUY A PRODUCT – PLANT A TREE
Sedan november 2012 har Éminence, genom initiativet Forest for the Future
planterat ett träd för varje såld produkt. I juli 2019 kunde man fira hela
14 miljoner planterade träd i mer än 19 olika länder världen över.
Éminence samarbetar med den prisbelönta, globala trädplanterings
organisationen Trees for the Future och
Éminences mål är att vara med och återställa vår
miljö. Produkt för produkt – träd för träd.
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