TTC: TRIPLE TURMERIC COMPLEX

PRIORI S KI N CARE

T TC : Tri p l e Turm e ri c C o m p l ex

Det första naturligt rena, adaptiva hudvårdsmärket.
Priori har som mål att använda ingredienser av allra högsta kvalitet,
som ger bästa möjliga resultat för alla som använder våra produkter.
Vår erfarenhet av bioteknik har gjort det möjligt för oss att pusha
naturens gränser och producer en “ren” serie hudvårdsprodukter med
en formula som är 99 % naturlig. Med andra ord, Tekniken möter Naturen.
Alla Priori´s TTC-produkter består av en exklusivt, högeffektivt och
naturligt komplex av 3 sorters färglös gurkmeja, grönt te, druvkärnor
och lakrits som ger en kraftfull multifunktionell adaptiv effekt;
tillför antioxidanter, verkar uppljusande och antiinflammatorisk.

Naturally Clean Skincare.

TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX
Ett färglöst superhero komplex bestående av 3 olika typer av gurkmeja, grönt te, druvkärnor
& lakrist.
Flera funkioner som ger adaptiva egenskaper
TTC är en kraftfull, helt naturlig och ren “POWERHOUSE”-ingrediens med enastående
antioxidant och antiinflammatoriska effekter på huden. Den har lugnande egenskaper och
uppljusande effekt - i själva verket är det en tyrosinashämmare som är perfekt vid behandling
av hyperpigmentering.

VAD BESTÅR TTC AV?
Nästa genareation av Gurkmeja/Curcumin: Tetrahydrocurcuminoids CG (THC)
Ett superpotent extrakt - THC.
Vad är THC? En färglös antioxidant. THC är ett standardiserat, pulveriserat extrakt från
rötterna av Gurkmeja, som kommer från de gula curcuminoiderna. THC bildas i syntesen av 3
derivat av färglöst gurkmejaextrakt.
Vad gör THC för din hud? Förhindrar bildandet av fria radikaler (antioxidant). Det hämmar
också tyrosinas som i sin tur hämmar huden från att producera melanin, motverkar
pigmentering vilket ger en uppljusande effekt. Verkar även antiinflammatoriskt och ger ett
naturligt UVB-skydd till huden.

ÖVRIGA 3 INGREDIENSER I TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX
1. Grönt Te (Camellia Sinensis Leaf Extract)

Compounds found in Green te: quercetin, B, C och E -vitamin, gallic acid, chlorogenic
acid and caffeic acid, catechins, epigallocatechin gallate (EGCG), epigallocatechin (EGC),
epicatechin gallate (ECG), epicatechin (EC), kaempferol, myricetin.
•

De komplexa föreningar som finns i grönt te ger samma skyddande effekt för huden som
för de inre organen.

•

De har visat sig modulera biokemiska vägar som är viktiga vid celldelning och
inflammatoriska reaktioner.

•

Grönt te har visats ha antioxidant- och antiinflammatoriska effekter på
huden

2. Druvkärneextrakt (Vitis Vinifera Seed Extract)

Compounds found within grape seed: resveratrol, catechins, anthocyanins, oligomeric
proanthoyanidins (OPCS), tannins, tocopherols.
•

Innehåller en kemiska förening bestående av polyfenoler och flavonoider som är mycket
kraftfulla antioxidanter.

•

Hjälper till att minska solens skadliga effekter och skador från fria radikaler.

•

Druvextrakt har också visat sig ha läkande egenskaper på sår.

3. Lakritsrotextrakt (Glycyrrhiza Glabra)

Compounds found within licorice: phenolic acids, flavonoids, flavans,
chalcones, glabridin, isoflavan and isoflavonoids. The main anti-inflammatory active polyphenols
in licorice are chalcones, isoflavan and isoflavonoids.
•

Ca 300 polyfenoler har isolerats från lakrits.

•

Lakrits är roten till en växt som kallas Glycyrrhiza glabra, en baljväxt med anknytning
till bönor och ärter som utvinns i södra Europa och delar av Asien.

•

Lakrits har antiinflammatorisk egenskaper och passar för känslig hud.

•

Lakritsrot innehåller en aktiv förening som kallas glabridin, extraktet ger uppljusande
egenskaper eftersom den hämmar Tyrosinase. Bidrar till att minska uppkomsten av mörka
ringar under ögonen, missfärgning i huden och åldersfläckar.

PRODUKTER

A DA PTI V E N AT URAL LY CL E AN B E AUTY
Vi är mycket stolta över vårt helt naturliga sortiment av TTC: TRIPLE TURMERIC
COMPLEX produkter. Med ett etiskt förhållningssätt till hudvård har vi minst 99 % naturliga
ingredienser i våra formulas, innehåller en liten mängd konserveringsmedel för att ge dig
resultatinriktade, cosmeceuticalprodukter som inte behöver förvaras i kylen och ger dig lång
hållbarhet.
De 99 % naturliga ingredienser är som ett recept från en kokbok från naturen, förutom TTC
finner du ingredienser som arganolja, sheasmör, oliv, granatäpple, avokadoolja, pumpa,
papaya, solrosolja, för att bara nämna några! Dessa naturliga ingredienser är balanserade
med avancerade komplex i en harmoniskt synergi för att kunna leverera resultatinriktad
hudvård utan kompromisser.
Vi tänker hållbart och etiskt, därför använder vi återvunna förpackningar, vi gör inga tester på
djur och följer PETAs (människor för etisk behandling av djur) riktlinger.
Har respekt för att vår hud och miljö ska vara i harmoni.
VÅRA NATURLIGA OCH RENA FORMULAS ÄR FRIA FRÅN:
• Sulfater
• SLS och SLES
• Parabener
• Formaldehyd
• Ftalater
Naturally Clean Skincare.

• Mineral olja
• Oxibenson
• Triclosan
• Hydroquinone

TTC f x310 NATURALLY ENRICHED CLEANSER
99.4% All-Natural
VAD? Mild, naturlig rengöring med gel textur. Rengör på djupet och
förbereder huden utan att torka ut den. Gör huden återupplivad och
sammetsmjuk.
NÄR? Morgon (1 gång) och kväll (2 gånger).
HUR? Ta 1-2 pump i handen och mixa med lite vatten till ett lätt lödder,
applicera på ansikte/hals/dekolletage. Massera in och ta bort med en varm
handduk och vatten.
VEM? Alla hud typer och hudtillstånd. Ifall du föredrar en tvål och vatten
känsla så passar denna perfekt och ger en fräsch känsla. Passar alla
hudtillstånd, från torr, fuktfattig, känslig till kombinerad, akne och fet hud.
Återfuktande egenskaper som är viktig för alla hudtyper.
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, Sodium Lauroyl
Glutamate & Soap-Wort Root Extract, Honung och Aloe Vera, Äpple extrakt,
Vegetabiliskt Glycerin
REK PRIS 525 kr / 180 ml & pH 5,3

TTC f x320 ILLUMINATION TREATMENT
99.33% All-Natural
VAD? Korrigerande och behandlande produkt för ojämn, pigmenterad hud
samt solskadad hud med åldersfläckar och ojämnheter. Ger en underbart
utjämnande finish och lyster.
NÄR? Används morgon och/eller kväll som en korrigerande produkt.
HUR? Applicera 1-2 pump i handen och massera in på ansiktet, hals och
dekolletage. Använd som behandlande produkt. Du kan applicera
återfuktande produkt eller solskydd direkt beroende på din hudvårdsrutin.
Applicera över DNA Recovery Serum eller Gel Perfector (dessa ska alltid ligga
underst).
VEM? För hud med ojämn pigmentering, ålder eller solfläckar. Perfekt att
användavid ärr och missfärgning på huden från akne eller irritationer. Verkar
uppljusande och lystergivande, perfekt att använda under Minerals för en
lystergivande effekt eftersom den innehåller mica som ger en omedelbar
ljusreflekterande boost. En återfuktande behandlande produkt som ger lyster.
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, Arganolja, Lakritsrot
Extrakt, Mica
REK PRIS: 635 kr / 30 ml & pH 4.3

TTC f x340 SKIN RESTORE CRÈME
99.33% All-Natural
VAD? En lugnade och återfuktande 24 timmars creme med en lätt textur.
Anpassar sig efter alla hudtyper och hudtillstånd.
NÄR? En 24-timmars creme som kan användas både morgon och kväll.
HUR? Applicera 1-2 pump i handen och massera in över ansikte, hals och
dekolletage. Används över vilken annan behandlande produkt eller serum som
du har i din hudvårdsrutin.
VEM? För dig som vill ha en helt naturlig 24-timmarscreme som skyddar,
återfuktar och mjukgör en fuktfattig hud utan att kännas tung. Denna creme, rik
på antioxidanter, passar alla hudtyper, ger ett miljöskydd, behandlar fina linjer
och har anti-inflammatoriska egenskaper som passar även en känslig hud.
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, granatäpple,
solrosolja, Vitamin A, C,E & Pro-Vit A, Aloe Vera
REK PRIS 645 kr / 50 ml & pH 4.3

TTC f x341 LUXURIANT CRÈME
99.34% All-Natural
VAD? En silkeslen rikt, vårdande, 24-timmars behandlande creme som
återuppbygger huden på djupet utan att kännas tjock, tung eller fet. Lyxigt
närande creme, rik på vitamin E och Omega 6.
NÄR? En 24 timmars creme som kan användas både morgon och/eller kväll.
HUR? Applicera 1-2 pump i handen och massera över ansikte,hals och
dekolletage. Använd över behandlande produkt eller serum som du har i din
hudvårdsrutin
VEM? Denna återfuktande fuktcreme vårdar huden med hjälp av arganolja
och solrosolja, båda rika på vitamin E och olivblad som reparera och ger en
underbar känsla på huden. Den närande, vårdande formulan passar en torr,
uttorkad och stram hud. Luxurant Creme är extremt rik på potenta antioxidanter,
som bekämpar de negativa effekterna av fria radikaler. Kommer att vara den
viktigaste produkten för många hudtyper, eftersom den anpassar sig efter
miljön och erbjuder ett ilket gör den till den viktigaste dagliga produkten för
många hudtyper, den anpassar sig till din miljö för att erbjuda ett överläset
skydd.
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, Araganolja, Solrosolja
REK PRIS 645 kr / 50 ml & pH 4.8

TTC f x330 TIGHTENING EYE SERUM
99.29% All-Natural
VAD? Ett mycket lätt, gel-baserat serum utformat för att reducera svullnader
och mörka ringar som finns runt det känsliga området kring ögonen. Verkar
även omedelbart uppstramande, återfuktande och svalkande. En rik antioxidant
blandning, inklusive superoxid dismutase.
NÄR? Morgon och/eller kväll.
HUR? Ta bara 1 pump på din ringfingret, sedan blanda detta mellan dina fingrardetta är tillräckligt för båda ögonen. Applicera produkten efter konturbenet, inte
över ögonlocket. Tryck försiktigt med “piano fingrar” för att öka cirkulationen
och absorptionen. Massera inte in då vi vill ha en uppstramande effekt.
VEM? För alla hudtyper, men speciellt de med svullnad, tunga ögon, påsighet
och mörka ringar. Uppstramande
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, Ris och sojaböna
protein, Pullulan, äggviteprotein, Gotu Kola Extrakt, Superoxide Dismutase
REK PRIS: 595 kr / 15 ml & pH 4.3

TTC f x360 NATURAL ENZYME PEEL & MASQUE
99.34% All-Natural
VAD? Enzymbaserad, helt naturlig och aktivt behandlande peel och mask i ett,
2 i 1.
NÄR? En gång i veckan som behandling.
HUR? På rengjord hud efter rengöring, applicera ett generöst lager av masken
på ansikte, hals och dekolletage. Låt verka 2-5 minuter (2 min vid känslig och
reaktiv hud.) Ta bort med med vatten
VEM? Passa alla hudtyper. Denna enzymbaserade, helt naturliga peel är det
bästa exemplet på en adaptiv behandling. Vad gör en enzympeel? Den är
dubbelverkande och peelar bort döda hudceller, komedoner, pormaskar och
akne samtidigt som den hjälper till att vårda, återställa och återfukta på djupet,
en unik kombination som hjälper till att uppnå en frisk hud.
Nyckelingredienser TTC – TRIPLE TURMERIC COMPLEX, Pumpa,
Papayaenzymer
REK PRIS: 595 kr / 120 ml & pH 4.3

BEHANDLINGAR

A DA PTIV BE HAN D L IN G S ME N Y
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.

BEHANDLINGSMENY

Naturally Clean + Illuminated –
30 Minutes

Innehåller kraftfulla pumpa-och papayaenzymer
som återupplivar och ljusar upp en trött, glåmig eller
blek hud. Denna vårdande enzym “Beauty Flash”
peeling löser upp döda hudceller och lämnar plats
för en friskare och klarar hud. Huden kommer att
kännas slätare, med en jämn hudstrukur och vacker,
bestående lyster. Behandling kan utföras intensivt
1-2 gånger per vecka i 3 veckor: en 6-veckors
behandlingskur ger optimalt resultat.

Restore, Awaken and Nurture –
60 Minutes
En cocoonbehandling, direkt från naturen, med
resultat som lämnar din hud med en fantastisk lyster.
En underbart närande behandling som anpassar sig
efter dina behov och arbetar för att återställa struktur
och en hälsosam hud. Enzymerna ger en djup
exfoliering och en uppljusande effekt och tillsammans
med en en välgörande massage, två behandlande
ansiktsmasker är du redo för röda mattan.
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För mer information kontakta
08-14 18 11
info@dermarome.se

