
P R I O R I  /  A D A P T I V E  SK I N C A R E



P R I O R I    S K I N  D E C O D E D

Priori’s adaptiva hudvård är utformat för att ”förstå” 
hudens komplexa kommunikationssystem – de subtila 

nyanserna som gör att du är du. Alla Priori’s produkter är 
framtagna för att kunna läsa- och koda av hudens specifika 
behov av fukt, skydd och återuppbyggnad. Genom att Priori 

använder sig av omsorgsfullt framtagna, avancerade 
nyheter inom bioteknologi kan deras produkter leverera 

det resultat specifika hudtyper är i behov av 
– det kallas för adaptiv hudvård. 



AVANCERADE BIOTEKNOLOGISKA INGREDIENSER
   

   1.  VAD? pH balanserad mjölksyra – AHA PLUS Vitamin A, C, E & Pro Vit A.
   2.  VAD GÖR DEN? Ger huden en överlägsen och skonsam exfoliering 

samt återfuktar och normaliserar, passar alla hudtyper och hudtillstånd. 
Ger huden de bästa förutsättningarna för ett bra resultat, samtidigt 
som den ökar den naturliga hyaluronsyran i huden. Förbättrar även 
hudens fukthalt, struktur och volym. Dessutom innehåller LCA Complexet 
antioxidantegenskaperna som vi finner i Vitaminerna A, C, E och Vit A.

   

   1.  VAD? Högkoncentrerad SOD (Super Oxid Dismutase) plus CoQ10.
   2.  VAD GÖR DEN?  Ultimat antioxidantskydd för huden i dagens samhälle. 

Strävar mot att efterlikna hur hudens naturliga antioxidanter arbetar 
för att kunna reparera och skydda våra celler, utan att irritera huden. 
Neutraliserar mitokondrierna i våra celler. 

   

   1.  VAD? 3 naturliga källor till reparerande DNA enzymer som efterliknar de 
som finns i vår hud. De 3 naturliga källorna är: blå/gröna alger, mikrob 
och senapsfrö extrakt som levereras via en liposom.

   2.  VAD GÖR DEN? Agerar precis som vår egen huds DNA-enzymer skulle 
göra; avlägsna och reparera skador på hudens DNA. 

  
   1.  VAD? Ett bredspektrat skydd från 6 naturliga råvaror som när de 

kombineras ger oss mer än 30 antioxidanter, allt i en stjärningrediens.
   2.  VAD GÖR DEN? Erbjuder huden över 30 antioxidanter och polyfenoler 

som skapar ett bredspektrat skydd för huden. Det ultimata 
dagliga skyddet som reparerar och boostar huden med naturliga 
antinflammatoriska och uppljusande antioxandater, bearbetar även 
pigmenteringar

  

   1.  VAD?  Glycerin, Natrium PCA, Trehalos och Natrium hyaluronat, alla 
dessa ingredienser finns i detta avancerade, fuktgivande komplex.

   2.  VAD GÖR DEN? Detta complex verkar intensivt återfuktande för huden, 
både på kort och lång sikt (upp till 24 timmar). Motverkar olika orsaker 
som gör huden torr, som fuktfattiga förhållanden, barriärkomponenter 
som reducerar transepidermal vattenförlust (TEWL) och hudens förmåga 
att binda fukt.
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A D A P T I V E  C O R E  F O R M U L A S

Resultatdriven serie baserade på de avancerad adaptiva LCA-komplexet 
som bygger upp huden, tillför näring och ger skydd. PRIORI Adaptive Core 

Formulas förbättrar din hud och ger direkta synliga resultat.

LCA 
Complex

1.  VAD? pH balanserad mjölksyra – AHA PLUS Vitamin  
A, C, E & Pro Vit A.

2.  VAD GÖR DEN? Ger huden en överlägsen och skonsam  
exfoliering samt återfuktar och normaliserar, passar alla  
hudtyper och hudtillstånd. Ger huden de bästa förut- 
sättningarna för ett bra resultat, samtidigt som den ökar  
den naturliga hyaluronsyran i huden. Förbättrar även  
hudens fukthalt, struktur och volym. Dessutom innehåller  
LCA Complexet antioxidantegenskaperna som vi finner  
i Vitaminerna A, C, E och Vit A.



A D A P T I V E  C O R E  F O R M U L A S CLEANSERS

LCA fx110 GENTLE CLEANSER

VAD? En lätt balm/creme textur, för en daglig rengöring. Smart nog att anpassa sig till  
många olika hudtyper.
NÄR? Morgon (använd 1 gång) & kväll (rengör 2 gånger, 1:a tar bort orenheter och 
makeup, den 2:a rengör huden på djupet).
HUR? Blanda 1-2 pump i handen med lite vatten, massera in på anskite/hals/
dekolletage. Tvätta bort med en varm svamp/handuk och vatten. Du kan känna en lätt 
tinglande känsla vilket är normalt.
VEM? För alla hudtyper och tillstånd, verkar adaptivt och multifunktionellt. Passar för 
normal hud, men även hudproblem som orenheter och hudirritationer, fungerar även 
som makeupborttagning.
NYCKEL INGREDIENSER 13% LCA Complex (12% lactic, 1% Vit A,C,E, ProVit A), 
Anti-Irritant Complex     
REK PRIS 395 kr / 180 ml 
pH 4,4

CORRECTORS

LCA fx120 GEL PERFECTOR

VAD? Stjärnprodukt i gelformat som rengör och korrigerar orenheter, talgproduktion 
samt mattar ner T-zonen.
NÄR? Används efter rengöring och före återfuktande produkt.  Vänj in huden ett par 
gånger i veckan, därefter kan den användas som en daglig korrigerande produkt. Kan 
även användas som lokalt behandlande produkt på orenheter efter behov.
HUR? Används regelbundet för akne och orenheter, “start low go slow”. För mindre 
orenheter och pormaskar räcker det men någon eller några gånger per vecka. Kan 
även användas lokalt på inflammationer under dagen.
VEM? Alla (män, kvinnor, olika åldrar) kan använda denna produkt, allt efter behov 
eller problem. Önskar man en riktigt ren hud är denna produkt ett måste i allas 
badrumsskåp!
NYCKEL INGREDIENSER 16% LCA Complex  (15% lactic, 1% Vit A,C,E, ProVit A), 1% 
Salicylic Acid, Pentapeptide-4
REK PRIS 495 kr / 30 ml 
pH 3,8

 



CORRECTORS

LCA fx121 SKIN RENEWAL CREME

VAD? Förnyar, återuppbygger och korrigerar hudens struktur samt mjukgör och 
återfuktar.
NÄR? Används som en korrigerande produkt efter rengöring och före den återfuktande 
produkten. Kan även användas på kvällen som en nattbehandling, alltid efter rengjord 
hud.
HUR? Börja använda produkten på natten, ett par gånger i veckan, efter rengöring. 
Därefter kan du succesivt öka din användning till dagligen och när huden har vant sig 
2 gånger morgon/kväll. Går även att använda som en behandlande produkt ett par 
gånger i veckan för att återuppbygga hudens struktur.
VEM? För en matt/glåmig hud som behöver förnya och bygga upp hudens struktur. 
Perfekt för solskadad hud, ärrvävnad, fina linjer och rynkor.
NYCKELINGREDIENSER 16% LCA Complex, (15% lactic, 1% Vit A,C,E, ProVit A), Sericin        
REK PRIS 695 kr / 50 ml 
pH 3,8

BODY

LCA fx141 HAND & BODY REPLENISHER

VAD? Fantastisk adaptiv produkt för hela kroppen (ej ansiktet) som verkar 
korrigerande, exfolierande och återfuktande.
NÄR? Dagligen, kan även användas två gånger per dag på händer och på 
områden med extra behov.
HUR? Masseras frikostigt in i huden, kan även användas som hand- och 
fotcreme.
VEM? För dig med hudtillstånd som solskador, åldrad, torr eller fuktfattig hud. 
Kan även användas efter behandling, mot inåtväxande hår, och keratosis pilaris 
är även perfekt som fotcreme. En ultimat adaptive produkt som innehåller 
samma mängd AHA som PRIORIs korrigerande produkter för ansiktet.
NYCKEL INGREDIENSER 16% LCA Complex, (15% lactic, 1% Vit A,C,E, ProVit A), Sericin 
REK PRIS 145 kr / 120 ml 
pH 3,8



EYES

LCA fx130 EYE SERUM

VAD? En lätt balm-gel textur för det ömtåliga området kring ögon och läppar.
NÄR? Morgon och/eller kväll. Använd 1 gång per dag och öka sedan upp till 2 gånger 
när huden har vant sig.
HUR? Ta 1 pump på ditt ena ringfinger, det räcker till båda ögonen. Applicera 
produkten på ögonbenet och inte över ögonlocket. Tryck försiktigt med “piano fingrar” 
för att öka cirkulationen och få produkten att smälta in i huden.
VEM? Passar alla hudtyper. Perfekt för att bearbeta fina linjer, mörka ringar, påsar och 
förbättra hudstrukturen.
NYCKEL INGREDIENSER 11% LCA Complex, (AHA + 1% Vit A,C,E, ProVit A), Acetyl 
Hexapeptide, Koffein, ljusreflekterande pärlor        
REK PRIS 645 kr /15 ml 
pH 4,4

CORRECTORS

LCA fx140 BARRIER RESTORE COMPLEX

VAD? Oljefri, vattenbaserad och återfuktande 24-timmars creme. Denna lätta, 
behagliga creme verkar även lugnande.
NÄR? Morgon och kväll, kan användas som 24 timmars creme. Perfekt även efter 
rakning.
HUR? Applicera 1-2 pump i handen och massera in på ansikte, hals och dekolletage. 
Använd över ditt serum och/eller korrigerande produkt.
VEM? Alla hudtyper. Perfekt för de som vill ha en lätt och återfuktande creme. Passar 
väldigt bra vid akne, känslig, solskadad, fet och fuktfattig hud. Kan även användas på  
insektsbett och irritation. En riktigt första hjälpen för din hud.
NYCKEL INGREDIENSER 2% LCA Complex (1% lactic, 1% Vit A,C,E, ProVit A), 
Ceramider, Kolesterol och Essentiella fettsyror, Anti-Irritant Complex   
REK PRIS 695 kr / 50 ml 
pH 3,8

 



A D A P T I V E  S U P E R C E U T I C A L  F O R M U L A SSPECIAL TREATMENT PRODUCTS

LCA fx160 2XFOLIANT PEEL+SCRUB

VAD? Adaptiv produkt som verkar mekaniskt + kemiskt, ansikte + kropp. Passar alla 
hudtyper, en perfekt behandling med direkta resultat.
NÄR? 1-2 gånger per vecka beroende på din hud och dina behov. Används i ansiktet 
tillsammans med vatten eller rengöring och torr på kroppen innan dusch. Skölj av och 
torka huden. Kan även användas före rakning för att lyfta håret från follikeln, skölj väl 
innan rakning.
HUR?  Låt produkten göra jobbet. Applicera och låt vila på huden för att tillåta AHA-
syran att göra den kemiska peeling, när du aktiverar de mekaniska partiklarna, använd 
ett lätt tryck för att peela döda hudcellerna från ytan. Skölj väl och klappa huden torr.
VEM? Passar alla hudtyper, både ansikte och kropp, utom extremt känslig eller hud 
med öppna sår. För dig med torr hud, keratosis pilaris, inåtväxande hårstrån, torra 
fötter, händer.
NYCKEL INGREDIENSER 16% LCA Complex, ( 1% Vit A,C,E, ProVit A), fysikaliskt 
exfolierande vax pärlor, Anti-irritant Complex
REK PRIS 675 kr / 200 ml 
pH 3,8

SPECIAL TREATMENT PRODUCTS

LCA fx141 HYDROFILL MASQUE

VAD?  Underbart återfuktande, uppstramande och utjämnande behandling som 
återställer och återfuktar huden.
NÄR? Använd 1-2 gånger per vecka.
HUR? Applicera ett tjockt lager på rengjort ansikte, hals och dekolletage och låt ligga 
på i 10 minuter. Ta bort med en varm handduk och torka huden. Du kan även sova i 
masken, applicera ett tunt lager och vakna med en återfuktad och återuppbyggd hud.
VEM? Alla hudtyper, hjälper mot torrhet, ärrvävnad, känslig och fuktfattig hud, verkar 
även lugnande och ökar volymen i huden.
NYCKEL INGREDIENSER 2% LCA Complex, ( AHA+ 1% Vit A,C,E, ProVit A), Sericin    
Vatten baserad, Algextrakt
REK PRIS 495 kr / 30 ml 
pH 3,8

 



Q+SOD  
Complex

1.  VAD? Högkoncentrerad SOD (Super Oxid Dismutase) plus 
CoQ10.

2.  VAD GÖR DEN?  Ultimat antioxidantskydd för huden i 
dagens samhälle. Strävar mot att efterlikna hur hudens 
naturliga antioxidanter fungerar för att kunna reparera och 
skydda våra celler, utan att irritera huden. Neutraliserar 
mitokondrierna i våra celler. 

A D A P T I V E  S U P E R C E U T I C A L  F O R M U L A S

Produktserien är baserad på det avancerade bioteknologiska komplexet 
Q+SOD. Denna adaptiva, superceutical formula ger din hud synliga resultat 
i realtid. Det exceptionella med dessa komplexa produkter är att huden tar 
till sig de delar i formulan den behöver, när den behöver. Resultatet blir en 

hud med lyster som är återfuktad med en förbättrad hudstruktur. 



CLEANSERS

Q+SOD fx210 ACTIVE CLEANSER
VAD? Superceutical, en avancerad men behaglig rengöringsmjölk.

NÄR? Morgon (använd 1 gång) & kväll (rengör 2 gånger, 1:a tar bort orenheter och 
makeup, den 2:a rengör huden på djupet)
HUR?  Blanda 1-2 pump i handen med lite vatten, massera in på anskite/hals/
dekolletage. Tvätta bort med en varm svamp/handuk och vatten. Du kan känna en lätt 
tinglande känsla vilket är normalt.
VEM? För dig som vill ha en avancerad hudvård som bearbetar pigmentering, fina 
linjer och rynkor. Passar även för en aknehud.
NYCKEL INGREDIENSER CoQ10, Super Strength SOD, 12% Mjölksyra, 0.5% Salicylsyra
REK PRIS 495 kr / 180 ml 
pH 4,8

CORRECTORS 

Q+SOD fx220 BRIGHTENING SERUM
VAD? Korrigerande produkt för pigmentering, lyster och klarhet.
NÄR? Kan användas morgon och kväll beroende av behov och vilket resultat man vill 
uppnå. Kan även användas som en nattbehandling.
HUR? Använd efter rengöring och före återfuktande produkt. Ta 2 pump i handen och 
pressa in i huden, massera därefter ansikte, hals och dekolletage.
VEM? Passar dig som vill arbeta med pigmentering, solskador och bruna fläckar på 
huden. Perfekt för postinflammatoriska hyperpigmenteringar och ärr, behandling av 
glåmig och trött hud.
NYCKEL INGREDIENSER CoQ10, Super Strength SOD, 12% Mjölksyra, 0.15% Retinol, 
Lakris och mullbär, Camelia, Grape, Bisabolol Allantoin/Glycyrrhetinic Acid          
REK PRIS 1095 kr / 30 ml 
pH 4,4



EYES 

Q+SOD fx230 EYE CRÈME
VAD? Avancerad behandlande ögoncreme.
NÄR?  Morgon och/eller kväll. Använd 1 gång per dag och öka sedan upp till 2 gånger 
dagligen när huden har vant sig. Går att kombinera med LCA fx130 EYE SERUM, den 
ena på morgonen och den andra på kvällen.
HUR? Ta 1 pump på ditt ringfinger räcker till båda ögonen. Applicera produkten 
på ögonbenet, ej över ögonlocket. Tryck försiktigt med “piano fingrar” för att öka 
cirkulationen och få produkten att smälta in i huden.
VEM? Passar alla hudtyper men framförallt er som vill använda avancerad hudvård. 
Perfekt för att bearbeta fina och djupare linjer, rynkor, pigmenteringar och förbättra 
hudstrukturen. Skyddar även det känsliga området runt ögat mot yttre påfrestningar.
NYCKEL INGREDIENSER CoQ10, Super Strength SOD, 12% Mjölksyra, 0.15% Retinol, 
Glycerin, Koffein, Ljusreflekterande pärlor, Palmitoyl Tripeptide 3 
REK PRIS 995 kr /15 ml 
pH 4,4

HYDRATORS 

Q+SOD fx240 MOISTURIZING CRÈME
VAD? Rik 24 timmars återfuktande creme med en lätt textur.
NÄR? Morgon och kväll – kan användas som en 24 timmars creme. En rik creme med 
lätt textur som verkar korrigerande och återfuktande. 
HUR? Applicera 1-2 pump i handen och massera in på ansikte, hals och dekolletage. 
Använd över ditt serum och/eller korrigerande produkt.
VEM? Perfekt för både en normal, fuktfattig eller torr hudtyp. Har en rik bas vilket gör 
den perfekt som en behandlande återfuktande creme. Vissa kan föredra denna som en 
nattcreme men fungerar också utmärkt på dagen, valet är ditt.
NYCKEL INGREDIENSER 2CoQ10, Super Strength SOD, 12% Mjölksyra, 0.15% Retinol, 
Advanced Moisture Complex, Glycerin, Sodium PCA , Sodium Hyluronate, Trehalose 
REK PRIS 1045 kr / 50 ml 
pH 4,4

 



DNA – CORRECTION 

DNA fx221 RECOVERY SERUM
VAD? DNA reparerande serum, en boost och “försäkring” för din hud ner på cellnivå.
NÄR? Appliceras direkt efter rengöring, eftersom det är en vattenbaserad produkt, 
under din korrigerande produkt både morgon och kväll.
HUR? Applicera 1-2 pump i handen, pressa produkten in i huden och massera därefter 
in den. Applicera alltid en rikare eller oljebaserad produkt efter.
VEM? Passar alla hudtyper och hudtillstånd. Bearbetar solskador, ärrbildning och 
verkar reparerande på cellnivå. Passar dig som vill ha en helt oljefri, återfuktande 
produkt.
NYCKEL INGREDIENSER DNA Enzyme Complex, Evodia Fruit Extract, Sandalwood, 
Barley,  Vitamin C & E   
REK PRIS 1195 kr / 50 ml 
pH 6,4

DNA  
Enzyme  
Complex

1.  VAD? 33 naturliga källor till reparerande DNA enzymer som 
efterliknar de som finns i vår hud. De 3 naturliga källorna är: 
blå/gröna alger, mikrob och senapsfrö extrakt som levereras 
via en liposom.

2.  VAD GÖR DEN? Agerar precis som vår egen huds DNA-
enzymer skulle göra; avlägsa och reparera skador på 
hudens DNA. 

A D A P T I V E  N A T U R A L  F O R M U L A S



A D A P T I V E  N A T U R A L  F O R M U L A S

PRIORI Mineral Skincare är precis som namnet säger en skyddande, 
hudvårdande produkt, inte bara makeup. Mineralerna är 100 % naturliga, 
helt fri från vatten och konserveringsmedel. Kliniskt bevisade produkter.



PROTECTION 

MINERALS fx351 TO 355  
BROAD SPECTRUM SPF 25 (5 SHADES)
VAD? 100% naturligt, skyddande mineralfoundation med SPF 25. Innehåller 
kliniskt bevisade, hudvårdande mineraler som skyddar och korrigerar till ett 
perfekt resultat.
NÄR? Dagligen. Appliceras denna skyddande mineralfoundation efter alla 
cremebaserade produkter. Kan bättras på under dagen efter behov.
HUR? Placera en liten mängd mineraler i burkens lock och arbeta in dessa 
med tillhörande borste, applicera därefter på huden med  cirkulerande 
rörelser. Kan arbetas in i flera lager beroende på vilken täckning du önskar, 
från lätt till full täckning.
VEM? Passar för både män, kvinnor och barn. Perfekt för dig som är känslig 
för kemiska solskydd eftersom denna endast innehåller fysikaliskt skydd. 
Mineralerna är 100% naturliga, utan vatten och konserveringsmedel.
NYCKEL INGREDIENSER 0.5% Botanical Complex (Acai, grapefrö, 
gurkmeja, grönt tea, chlorogensyra & kakao), Zink Oxid (inte nano), fri från talk 
och konserveringsmedel.
REK PRIS 455 kr / 5,0 - 6,5 g 
Finns i 5 nyanse

FINISHING
MINERALS fx350 UBER FINISHING 
VAD? 100% naturligt Finishing Powder. Kontrollerar glansig hud och minimerar 
porer.
NÄR? Avsluta med Uber finishing för att fixera mineralerna så att de sitter hela 
dagen och få den perfekta finishen.
HUR? Placera en liten mängd mineraler i burkens lock och arbeta försiktigt 
in dessa med tillhörande borste. Applicera därefter lätt runt ansiktet med 
cirkulerande rörelser, arbeta sedan ner i huden för perfekt finish.
VEM? Passar alla hudtyper. Perfekt för dig som har lätt för att bli glansig eller 
för dig som föredrar en matt finish. Fungerar även som primer för att din 
mineralfoundation ska sitta på plats hela dagen.
NYCKEL INGREDIENSER Botanical Complex (Acai, grapefrö, gurkmeja, grönt 
tea, chlorogensyra & kakao) fri från talk och konserveringsmedel.   
REK PRIS 455 kr / 12 g



ADAPTIV BEHANDLINGS MENY
BEHANDLINGAR
Prioris behandlingar är anpassade och 
skräddarsydda efter olika hudproblem, hudtillstånd 
och behov samt efter hudens dagsformen. 
Priori erbjuder flera olika ansiktsbehandlingar, 
skräddarsydda för din huds behov och efter dina 
önskemål. Allt du behöver göra är att välja hur lång 
tid du har att avvara för en behandling.

PEEL IT - 15 MINUTES 
Har du ont om tid? PEEL IT är perfekt för 
dig som har “BEGRÄNSAT MED TID – MEN 
ÄR RESULTINRIKTADE”. Utformad för att 
analysera hudens behov, exfolierar och 
ger huden ny lyster samt en jämnare 
hudstruktur. Denna snabba lunchpeel är 
en superboost för huden - även om du 
bara har 15 minuter att avvara.

SKIN RE-BOOT - 30 MINUTES 
Ibland behöver vi alla en “omstart”, denna 
adaptiva ansiktsbehandling är utformat 
för att göra just det, starta om din hud. 
Behandlingen anpassar sig efter dina 
individuella behov, resultatet blir en 
fylligare, återfuktad hud med ny lyster och 
struktur. Ett resultat du både kan se och 
känna.

15:00
PEEL IT

MINUTER
45:00
SKIN UNWRAPPED

MINUTER

30:00
SKIN RE-BOOT

MINUTER
60:00

UNCOVER. EXPOSE.  
RENEW.

MINUTER

RENGÖR
& 

PREP

BEHANDLA
& 

KORRIGERA

AVSLUT
&

SKYDD

SKIN UNWRAPPED - 45 MINUTES 
Tar fram din huds sanna potential. Om du är van 
vid avancerade peelbehandlingar, kommer du att 
älska resultatet du får av denna ansiktsbehandling.  
Skin Unwrapped anpassas efter din huds behov, 
oavsett vilket tillstånd huden befinner sig i. 
Resultatet är det bästa receptet din hud kan få.

UNCOVER. EXPOSE. RENEW. - 60 MINUTES  
En behandling med en riktig wow-faktor som ger 
dramatiska och direkt synliga resultat. Huden 
återuppbyggs och får en förbättrad elasticitet, 
struktur, ton och klarhet. Koppla av och förlora dig 
i den ljuvliga massagen som ingår i kombination 
med unika innovativa hudvårdsresultat. 
Behandlingen inkluderar även en peelbehandling 
för händer och armar  - efter behandlingen 
kommer du att känna dig mindre stressad och ha 
en återuppbyggd, ungdomlig hud. 



P R I O R I    S K I N  D E C O D E D

För mer information kontakta
08-14 18 11 

info@dermarome.se


