
REBORN  BEAUTIFUL
your skin

Sunn hud for alltid!





Environ
SKIN CARE

Environ er en verdenskjent og foretrukket profesjonell 
hudpleieserie som er basert på forskning, beskyttelse 
og pleie. Environ Skin Care - et unikt tilpasset system for 
hver enkelt kunde.

Environ’s grunnlegger Dr. Des Fernandes er utdannet plastisk 
kirurg og er ekspert på rekonstruktiv kirurgi. Han er regnet som 
en av verdens 5 beste innen sine fagfelt.

Dr. Des er også en av verdens fremste forskere innen hud og 
hudforbedring, han er pionér innen forskning på A-vitamin og 
var den første til å tilsette A-vitamin i høye nok doser til  faktisk 
å motvirke de skadelige virkningene av forurensing, stress,  
solskader og hudkreft.

Dr. Des er også pioneer innen forskning på microneedling og 
lanserte de første rullene på dette allerede i 1998.

Dr. Des har utgitt flere bøker om disse emnene og vunnet en 
rekke priser for sitt fremragende arbeide innen disse fagfeltene.

Du kan være trygg på at din hud får den beste pleie når du 
velger Environ.
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I salong tilbys behandlinger med svært aktive ingredienser. Raske resultater uten 
rekonvalesens for deg som kunde. Produktene har dokumentert effekt. En del av våre 
behandlinger er klassifisert som medisinsk, og tilbys i samråd med vår ansvarlige lege. 
Alle som utfører Environ`s behandlinger er sertifiserte via Environ Norge. 

Vi har behandlinger tilpasset alle hudtyper, problemer og aldre. Våre produkter og 
behandlinger passer for alle.

FORDELERBIDRAR TIL Å
NORMALISERE
PIGMENTERING

BIDRAR TIL
SUNN KOLLAGEN-

OG ELASTIN- 
DANNELSE

FREMMER
NATURLIG
FUKTIGET

FORBEDRER
PROBLEMATISKE
HUDTILSTANDER

SUNN DERMIS
OG EPIDERMIS

NORMALISERER
HUD-

ABNORMITETER

HJELPER MED
NORMALISERING

AV CELLENE

AKSELERERER
HELBREDELSE

med vitamin A

Environ
BEHANDLINGER

Environ’s hjørnesten er A-vitamin. Alle produktene er sammensatt
ut fra en tanke om å beskytte, pleie og reparere huden på cellestadiet.
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reveal

healthy-looking skin
BEAUTIFUL,

TM
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Skin EssentiA® Range

Skin EssentiA er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for 
alle. Serien baserer seg på den essensielle A-vitaminen og dens særdeles 
viktige rolle i huden og i alle hudens celler. A-vitamin virker forebyggende 
i forhold til en rekke hudsykdommer. Serien er vitenskapelig utviklet og 
perfeksjonert for å tilføre huden terapeutiske konsentrasjoner av vitamin 
A, C og E, samt antioksidanter og peptider.

Serien er bygget opp i et ”step-up” system slik at huden får en sunn tilvenning 
av optimale doser A-vitamin for best resultat. Forskning dokumenterer at 
vitamin A beskytter, styrker og forbedrer hudens egen evne til å motstå 
solskader, aldring og hudkreft. 

Step up stegene 1-5 er dagkrem, natt- 
krem og serum i en og samme flaske. 
Her økes innholdet av vitamin A gradvis 
og er selve grunnsteinen i Environ’s 
filosofi om at vitamin A er det viktigste 
vi kan tilføre huden.

Environ er bygget opp slik at din 
A-vitamintoleranse økes naturlig.

Environ tilbyr et komplett hudpleie- 
program med: Ansiktskremer, rense- 
produkter og spesielt tilpasset øyekrem.

- sunn hud for alltid!

ESSENTIAL
SKIN CARE

2001 2005 2006
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your skin

beautiful
REBORN

TM
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Youth EssentiA® Range

Youth EssentiA er vår antiage-serie med høyere innhold av aktive 
ingredienser enn vår basic-serie Skin EssentiA. Youth EssentiA gir huden 
din nøyaktig hva den trenger i perfekte doser slik at den holder seg frisk, 
sunn og med en strålende glød. Meget aktive produkter som har tilpasset 
høyere doser av vitamin A, C og E. 

Serien er bygget opp i et unikt A-vitamin step-up system for at huden skal 
tilvennes og styrkes uten at det forårsaker sterke reaksjoner. Forebygger 
linjer, rynker og pigmenteringer.

Step up stegene 1-4 er et aktivt konsen- 
trat og kremen bør brukes i tillegg. 
Begge brukes morgen og kveld for 
optimal effekt. Innholdet av Vitamin A, 
C og E økes gradvis og kremen tilfører 
peptider og antioksidanter.

ESSENTIAL
SKIN CARE

- sunn hud for alltid!

Environ tilbyr et komplett hudpleie- 
program med: Ansiktskremer, rense- 
produkter og spesielt tilpasset øyekrem.

Foto: Kristin Strandengen
Mjøsen Medisinske Hudklinikk

FØR BEHANDLING ETTER BEHANDLING
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targeted

solutions
SKIN RESCUE
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Intensive Range

Intensive linjen inneholder unike sammensetninger av ingredienser som 
løser spesifikke problemer. Tilpasset klima og årstider vil disse produktene 
fungere som en spesial kur tilpasset din huds utfordringer til enhver tid. 
Linjen inneholder kremer, konsentrater, kapsler og masker som igjen 
inneholder peptider, syrer, retinol og andre aktive ingredienser.

Produktene kan brukes i tillegg til ditt daglige hudpleieprogram.

SPECIALIST
SKIN CARE

- målrettet løsning på spesifikke problemer!

FØR BEHANDLING ETTER BEHANDLING
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assists in bringing

to blemish-prone skin
RADIANT CLARITY
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ß-Active Range

ß-Active linjen har med sin forskningsbaserte kombinasjon av ingredienser 
funnet oppskriften på å regulere talgproduksjonen i huden. Serien er basert 
på salisylsyre som løser opp tilstopninger og Tea tree som har en antiseptisk 
effekt. Benyttes av fet, tilstoppet eller kombinert hud. Brukes i tillegg til en 
tilpasset A-vitamin krem for de med kombinert hud. For de med større 
akneproblemer brukes Face/Body Oil til tilstanden er stabilisert. Huden vil 
føles mykere og fremstå klarere og renere.

Serien består av spesialprodukter som sammen med basisprodukter 
effektivt løser forskjellige grader av akneproblemer.

SPECIALIST
SKIN CARE

- strålende klar hud i alle aldre!

Foto: Pia Wike Cutshim

ETTER BEHANDLING

FØR BEHANDLING

ETTER BEHANDLING

FØR BEHANDLING
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for even, 
better skin & a

radiance
FLAWLESS

SPECIALIST
SKIN CARE
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Evenescence Range

Evenecense linjen inneholder patenterte 
ingredienser som jevner fargen i hudtonen 
og lysner pigmenteringer.

Disse unike produktene vil sammen med 
ditt daglige hudpleieregime gi huden ett 
strålende utseende.

- reduserer pigmentering og
   etterlater en strålende hud!

ETTER BEHANDLING

FØR BEHANDLING
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for beautifully

looking skin
SOFT & SMOOTH
for beautifully

looking skin
SOFT & SMOOTH
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Body Range

Body Range er en premiert serie med kroppsprodukter svært rik på 
vitaminer og antioksidanter. Produktene styrker immunforsvaret og gir 
huden styrke til å reparere skader og problemer forårsaket av forurensing, 
stress og sol. Serien peeler, styrker, pleier og reparerer i dybden.

Serien kan brukes helt ned til spedbarnsalder. Den reduserer symptomene 
på en del hudsykdommer som for eksempel eksem og psoriasis.

ESSENTIAL
SKIN CARE

- husk A-vitaminer til hele kroppen!

FØR BEHANDLING ETTER BEHANDLING

Body Range
- husk A-vitaminer til hele kroppen!
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ESSENTIAL
SKIN CARE

reflect & protect 
against harmful
SUN RAYS
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Sun Care Range

Sun Care nøytraliserer skadelige solstråler. Før, 
under og etter soleksponering jobber solfiltrene 
og antioksidantene i synergi for å beskytte 
huden mot skadelige uva og uvb stråler. 
A-vitaminene i ditt daglige hudpleieprogram 
vil øke solbeskyttelsen din betraktelig.

RAD beskytter mot UVA og UVB og kan brukes fra 
6 mnd og oppover. Alpha Day Lotion inneholder syrer 
og vil virke på hudproblemer som linjer, rynker og 
pigmentering samtidig som du beskytter huden mot 
skadelige stråler.

- nyt solen, beskytt huden!
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SPECIALIST
SKIN CARE

Home Peel
En avansert Skin Peel for hjemmebruk.

Forfiner porene og gir huden en klar, jevn overflate.

Tilpasset spesielt for alle med solskadet hud eller problemhud.

Selges kun i utvalgte klinikker.

improving skins appearance through

Cool Peel ® technology
LEADING EDGE
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SPECIALIST
SKIN CARETECHNOLOGY & BEAUTY

where

meet

Microneedling til klinikk & hjemmebruk

Forskjellige instrumenter for den profesjonelle 
terapeuten og til hjemmebruk. Hjemmerulle gir 
optimalt opptak av aktive ingredienser.

Forbedrer, forsterker, forfiner og reparerer 
huden.

Passer for de med pigmenteringer, arr, store 
porer, linjer og rynker.

PRODUKTER 

Cosmetic Focus CIT®
Cosmetic Roll-CIT®
Cosmetic Body Roll-CIT®
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PERFECTING
SKIN CARE

Even More™ Range

Environ Cover+ Concealers og Hydra+ Foundations inneholder essensielle 
fuktighetsgivende ingredienser som hyaluronsyre, antioksidanter og vitamin E 
som beskytter, og gir vakker, feilfri hud.

Denne serien kommer med 4 fargenyanser i foundation og 4 i concealer.

FINISHING 
TOUCH

the

to flawless
beauty

naturlig daglig make-up
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STOCKIST DETAILS


