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For: Reduktion, Figurformning, Cellulite, Problemhud
Redusing: Naturlig lipo-reducer. Det virker på lokaliseret overvægt og hjælper med at omforme
en tung silhuet. Det thermo-aktive effekt øger den perifere mikrocirkulation og opløser
Lipodepoter.
Modeling: Perfekt til den travle, sporty og skænket til de, der har lidt tid til rådighed. En
behagelig hud-rutine som genoplader dig med energi hver morgen, reducerer den uskønne
appelsinhud, også ved skrøbelige kapilærrer.

Snelling Til behandling af fedt, cellulite og væskeophobninger. Former kroppen, forbedrer det
lymfatiske cirkulations system, stimulerer energisk dræning, genoprette hud tone og væv
tæthed.
Gel Marine: Til behandling af cellulite, fedt og væske depoter. Gel Marine har stærke detoxifying
slankende kvaliteter.
Pepper Aroma Cream: Aromatherapeutic creme, Dens blanding af harmonisering og
afslappende æteriske olier sammen med den varme og spicy Myrra, dybt virker på ansigt og
krop, beroligende og fjerner stress.
Pepper Aroma Scrub: Body scrub med aromatherapeutic virkning, fornyer huden og efterlader
den blød, glat og letAlpha.
Remise En Forme Cellulite: intensiv behandling. Beauty Koncentration Cellulite (5 Hydro glas + 5
Lipo glas) samt Reduktion (Thermo-aktiv Reduktion og Re-forme Cream).

For: Opstramning, Strækmærker
Rivitalizing: Reducerer eksisterende Stræk-mærker, forhindrer effektivt dannelsen af nye
strækmærker ved at styrke hudens struktur. Yderst opstrammende, udjævnende og blødgørende
egenskaber, giver huden smidighed og tone.
Raxodo: En fugtgivende, opstrammende, formgivende og antiældende creme som gør huden
fløjlsblød og giver en øjeblikkelig følelse af velbehag. Også fremragende som forebyggelse.
Remise En Forme Toning: Beauty Koncentration Rassodante (5 Hydro glas + 5 Lipo glas) &
Rivitalizing (Thermo-aktiv Firming Cream)

For: Bryst
Beauty Breast: Det forhindrer stræk-mærker, og samtidig holde huden på brysterne glat og blød
takket være dens nærende, elasticizing og stærkt fugtgivende aktive ingredienser.
Remise En Forme Breast & Décolleté: Beauty Concentration Seno (5 Hydro Phials + 5 Lipo Phials)
& Beauty Breast

For: Beauty Mamma
Sikkerhed og trivsel for vordende mødre, baseret på naturlige, allergivenlige og særdeles
effektive aktive ingredienser, der bevarer skønhed før og efter graviditeten, og det er helt sikkert
for barnet.
Beauty Mamma Cellulite: Bekæmper og forebygger cellulite, fantastisk til væskeophobninger,
sløv cirkulation, og tunge ben. Anbefales under graviditet & amning.
Beauty Mamma Stretch-marks: En behandling som stimulerer hudens styrke og elasticitet under
hele graviditeten og under amning, Forebygger strækmærker og slap hud

For Hænder, ben og fødder
En linje af særlige produkter dedikeret til hænder, ben og fødder, hvis trivsel har betydning for
hele vores velbefindende.
Mes Mains: Blødgør, nærer og forsvarer huden, ved at beskytte fra foto-aldring. Mes Mains
hjælper med at forebygge aldring pletter og skaber en barriere effekt fra eksterne aggressioner.
Det gør også neglene stærkere og smidig
Gel Defatigante: fjerner øjeblikkeligt hævelse og tyngde, minimere den ubehagelige
fornemmelse af følelsesløse muskler. Forbedrer cirkulationen og beskytter kapillære, forebygger
åreknuder og teleangiectasia
Sanagen: Fodcreme som blødgør og fugter, forebygge hård hud og efterlader fødderne friske og
adræt.
GLA Atipica: Multifunktionel kosmetisk allergisikre og dermatologisk testet skabt til styrke
hudens forsvar fra eksterne aggressioner, minimere irritation, rødme, afskalning og kløe,
reparere beskadiget hud, gendanne hydrolipidic barriere. Ideel til tør hud

Særlige produkter til anti-age
Soy Soy Linje: En specifik linje til ansigt og krop væv, der har brug kompakthed, tone, smidighed
og support. Sojaisoflavoner og hyaluronsyre stimulerer syntesen af kollagen og elastin fibre, også
styrkes dybe væv af huden.
Soy Soy Body-Sculpt: figurformende og reducerende virkning, til hele krop inkl. Bryst.
Bamboo linje: anti-age kilde til energi, liv og elasticitet, tone og en silkeblød, jævn og strålende
udseende til huden

Argan linje: en særligt løftende creme med den dyrbare Argan olie, som stimulerer cellens
metabolisme

Spa Culture Linje, produkter med oligo elementer og dyrbare naturlige
ingredienser, der gør dine daglige rutiner til ritualer af velvære.
Thermal Gommage:En blødgørende, stimulerende, elasticitets øgende og fugttilførende
exfolition som re-balancerer huden PH, med Oligo-elementer og vegetal mikro. granulater
Thermalia 24 h ansigt og krop creme: med Tang og thermal oligo-elementer til tidligt ældet hud
og til tør hud. forbedring af tonen, nærende og beskyttende
Oriente: Serie med nærende og Hydro-genoprettende virkning med naturlige fugtgivende faktor.
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Basic Gerard's

Basic Gerard's er dedikeret til kvinder, som passer på sig selv og arbejder for at
beskytte og pleje deres hud. En perfekt balance mellem teknologi, forskning og
uerstattelig virkningsfuldhed af de udvalgte naturlige aktive ingredienser som
sikre optimal hydrering, næring og beskyttelse, Normalisering af sebum
sekretion, bekæmpelse af acne og pigmentering.
1. SENSYDRA, fugtgivende og beroligende linje for normal/sart hud, der har
tendens til dehydrering og rødme.
2.RE-BALANCE, afvejning linje for fedtet / kombineret hud med forstørrede porer
og skinnende områder.
3.PURITY, rensende linje for uren hud med tendens til akne, med overdreven
sebum sekretion og tegn på irritation.

Silver Line, fornyet energi til huden.
Silver Line, er produkter til ny energi for en uendelig sund hud, som udfordrer de første alders
tegn, for at udsætte de første påvirkninger som miljø, solen, forurening, og stress giver.
Forebyggelse af de første tegn på ælde og udtryks linjer .
Beskyttelse og stabilisering af hudens hydrolipide balance.
Teinten synes straks fastere og hudens tekstur bliver mat og strålende.

Silver Line, produkterne:
Gerard’s redskaber til den nye anti-ælde kultur.
AQUA SOUL, 24h Sorbet Cream: : spf. 8
Ren fugtgivelse for en glat, smidig og perfekt hud.
Ideel til normal og tør hud

SKIN DEFENSE, 24h Soft Cream: spf. 8
Uendelig beskyttelse for sensitiv og følsom hud, kreeret til at reducere rødmen, styrke
mikrocirkulationen og afhjælpe couperouse.
CHALLENGE, 24h Mousse Cream: spf. 8
Ekstraordinær effektivitet mod de første rynker for evig ung hud.
Fortsættes . . .

. . . Fortsat

SKIN REFINE, Baume with propolis:
Sebum balancer med udrensende effekt til kombineret, uren og sensitiv hud.
DUO-SYSTEM, anti-age Mask-Cream:
Hydrorestitutiv, forsynende og anti-rynke for hele ansigtet eller kun for øjen- og læbekonturen.
EXFOLIGHT, Exfoliating; Enzymepeeling :
Ensymeksfoliator som får huden til at stråle.
GENTLE SCRUB, Gel cleanser with micro-granules:
Eksfoliator med effektiv naturlig rensende virkning, både delikat og effektiv.
LIFT MASK, Anti-age instantaneous lifting effect:
Anti-age, opløftende og opstrammende. En ægte og frisk kilde til ungdom.
CLAY MASK, Mask with clay and AHA:
Udjævnende, regenererende, reaktiverende og udrensende.

BI-PHASE, Eyes-lips make-up remover:
Respekterer ortho dermalogical pH og efterlader huden blød og fugtet.
QUICK 3, Triple action:
Afrenser, make-up fjerner og tonic. Praktisk overalt.

Golden Line, nyt hudprivilegium.
Gerard’s Golden Line - den sunde huds guldalder
Golden Line’s formål er at reparere, forbedre og beskytte ansigtshuden.
Golden Line, produkterne:
De værdifulde værktøjer til Gerard’s nye anti-age til moden hud.
AVANTIME, 24h Performance Cream:
Den effektive og bløde anti-rynke creme, som stopper tiden.
EVOLUTION, 24h Calming Cream:
For moden hud, som er mere sensitiv og genstand for kapillærskader.
SKIN SECRET, 24h Soft&Mat Cream:
Rebalancerende, mattende og anti-age.
OPEN AIR, 24h High Protection Cream:
En barriere med blødgørende og beskyttende effekt for ekstrem tør hud.

CALCIUM RE-AGE, 24h Treatment:
Genopbyggende, anti-vigende, re-mineralisering og anti-ældende for “over 50” hud. Rig på
Calium og omega 3. En rig creme til hud som har tabt elasticitet, styrke og support. Beskytter om
dagen og løfter om natten.

. . . Fortsat

MULTI-REPAIR, 24h Overall Cream:
Anti-rynke, anti-pletter, fugtgiver med global løftende effekt for hele ansigtet, hals og
halsudskæring.
EYES PERFECTION, Lifting Treatment:
Ny spændstighed, smidighed og ungdom for øjenkonturen.
FILL UP, Filler Serum: inspireret af kosmetisk operationer.
Straks udjævnes, fyldes og blødgøres rynkerne indefra, fra bund til top.
Med Ginsing, Bruges før dagcreme.
SKIN FUTURE, Anti-age Booster: serum
Frisk og let creme med omega og marinecollagen.
Anti - frie radikaler koncentreret serum, som gør huden dynamisk og fornyet.
Bruges før Dag og Nat creme. (sup: avantime, evolution, calcium re-age)

LIFT&MAT, Total Look Baume:
Effektiv løftende og mattende serum med langvarig mat effekt.
EXTREME CONTOUR, Eye Zone Balm:
Regenererende behandling for øjnene med øjeblikkelig effekt, skabt til at reducere ophobninger,
poser og mørke rande. Denne behandling eliminerer ethvert tegn på træthed og genopbygger
øjenkonturen.

Luksus til ansigt
Luksus Line er ekstrem luksus til moden, ældre eller for tidligt ældet, dehydreret,
træt og stresset hud. Med Luksus Line bliver Gerard’s behandling en naturlig allieret
til skønhed
Kaviar: Anti-aging, anti-stress, Caviar Cream & Age-Out Perler
Caviar er en antiaging line med kaviar og marine Collagen. Huden vil se vital, smidig, tonet og
dybt fornyet ud.
GLA Atipica: multifunktionel kosmetisk pleje for tørre, reaktive, lysfølsomme og intolerant
hudtyper.
SOY-SOY HYDRO-TOUCH: En særlig linje til ansigt og krop, hvor Sojaisoflavoner* og hyaluronsyre
stimulerer syntesen af kollagen og elastin fibre, og styrker hudens dybe væv.
RE-WHITE: Brightening og pigment behandling til huden, med overraskende resultater
Radiance: Nyskabende anti-age dagcreme, med diamant støv med uovertruffen effekt.

GERARD’S DENMARK
Gerard’s er krops- og skønhedsbehandlinger
på et højt fagligt niveau.
Overalt i verden har Gerard's siden 1970 været et symbol på skønhedspleje og
kosmetik af høj kvalitet. Målet har været at tilbyde resultatorienterede
behandlinger, pleje og produkter på et højt fagligt niveau.
I Danmark sælges Gerard’s produkter og behandlinger gennem en lang række
klinikker og wellness-centre over hele landet. Vores behandlinger inkluderer alt
fra kaviar anti-age over cellulite og detox wraps til chokolademassage.

Besøg os
på Facebook

Vores produkter understøtter de mange forskellige behandlinger. Gerard’s
markedsfører fx reducerende, opstrammende, plejende, udrensende, nærende
og anti-age produkter. For bare at nævne nogle få af de over 300 forskellige.
Merete Klitgård
Telefon +45 3151 5852
info@mkcph.dk

www.facebook.com/GerardsDK

