The Secret of Beauty

Starters
Oikeilla tuotteilla tehty perusteellinen puhdistus on terveen ja hoidetun ihon perusta. arcayan Starters-valikoima sisältää
kaiken, mitä ihosi puhdistamiseen tarvitset. Valikoimasta löydät puhdistustuotteet ja kasvovedet sekä syväpuhdistavat
kuorintatuotteet. Puhdistusrutiinin jälkeen ihosi on kirkas, syväpuhdas ja samettisen pehmeä – täydellisen valmis ottamaan
vastaan kaikki ihonhoitotuotteiden aktiiviaineet.
The basis for healthy, well cared-for skin is thorough cleansing with the right products. The arcaya Starters series offers a
coordinated two-phase cleansing system with products ranging from tonic to an exfoliator for targeted in-depth cleansing.
The complexion is cleansed and refined. The skin can breathe again and is ideally prepared to absorb the nourishing
active ingredients in subsequent products.

Cleansing Milk

Cleansing Miracle

Erittäin hellävarainen puhdistusmaito, joka sisältää luonnollisia
öljyjä.

Kasviuutteita sisältävä puhdistusgeeli, joka syväpuhdistaa ihon
huokosia myöten.

Extremely gentle cleansing
milk with natural oils.

Cleansing gel with herbal
extracts for skin clean all the
way down to the pores.

Tonic Caresse

Tonic Vital

Kaikille ihotyypeille sopiva
kasvovesi päivittäiseen käyttöön.
Sisältää aloe veraa ja vuoristojäätikkövettä.

Kasviuutteita sisältävä misellivesi,
joka puhdistaa pinnalta aina
huokosiin saakka.

Daily tonic for any skin type
with aloe vera juice and
glacier water.
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Micellar tonic for pore-deep
purity with herbal extracts.

Derma Scrub

Derma Pro

Herkän ihon hellävarainen
kuorintatuote, joka sisältää
hienojakoisia piimaarakeita.

Ainutlaatuinen entsyymipuhdistusseerumi kaikille ihotyypeille.
Unique biological enzyme
purification for all skin types.

Especially mild facial peeling
with fine diatomaceous earth.

Amber Peeling
Meripihkauutetta sisältävä ylellinen kuorintatuote.
Precious facial peeling with
amber extract.
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Voiteet - Creams
Hoitovoidesarjamme tarjoaa voiteita kaikille ihotyypeille ja kaikkiin ihonhoitotarpeisiin. Ilmansaasteet, stressi, auringon UVsäteily ja kylmyys rasittavat ihoamme, mutta tehokkaiden päivä- ja yövoiteidemme avulla suojaat ihosi näiltä rasituksilta.
Sekä kevyissä että täyteläisissä voiteissamme on ihanteellinen ihotuntuma.
Our skin creams offer concentrated care for every skin type and need. Environmental hazards, stress, UV rays, cold and
heat - all have a negative impact on our skin. Thanks to their high level of effectiveness, our daytime and nighttime creams
provide the ideal balance to these daily stresses. Lightweight, richer textures leave skin feeling and looking its best.

Vitamin C Cream
Anti-age-vaikutteinen, ihoa vaalentava
C-vitamiinivoide.
Cream formula with anti-aging and whitening
effect.

Collagen Cream
Merileväuutetta ja pilkottua kollageenia
sisältävä hoitovoide.
Hydrating marine skincare with collagen
and algae extracts.

Golden Dew Cream
Ihoa aktivoiva hoitovoide vaativaan ihonhoitoon. Sisältää puhdasta kultaa.
Energizing and reactivating treatment for
demanding skin with pure gold.

Clear & Pure Cream
Rasvaisen ja epäpuhtaan ihon hoitovoide,
joka häivyttää laajentuneita huokosia.
Pore-refining cream for blemished and
oily skin.
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Noni Frangipani Cream
Noniuutetta sisältävä täyteläinen voide
rasittuneen ihon hoitoon.
Rich cream with noni extract for
stressed skin.

Red Wonder Cream
Pehmeän hellävarainen voide herkän ja
couperoottisen ihon hoitoon. Sisältää
rypälesiemenöljyä.
Soft cream for sensitive skin and couperosis
with grape seed oil.

Cream Imperia
Jälleenrakentava 24 tunnin hoitovoide,
joka sisältää kasviperäisiä kantasoluja.
24 hours repair cream with phyto
stem cells.

Hyaluron Booster Cream
24 tunnin kosteusvoide, joka sisältää
kolmea erikokoista hyaluronihappoa ja
kaktusviikunauutetta.
24-hour moisture cream with triple Hyaluron
and Prickly Pear extract.
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Naamiot - Masks
Naamiot sopivat tehostettuun ihonhoitoon ja ihon omien suojamekanismien pitkäkestoiseen vahvistamiseen.
arcaya-naamioiden korkeat aktiiviainepitoisuudet mahdollistavat sen, että ihosi on jatkuvasti terve ja hehkuvan kaunis.
Masks help to supply the skin with more intensive nourishment when needed. With long term use, they can also help to
make it stronger and more supple. arcaya offers a selection of highly concentrated active ingredient masks for a healthy,
radiant complexion.

Hyaluron Mask
Syväkosteuttava naamio, joka
sisältää hyaluronihappoa ja
kaktusviikunauutetta.
Moisturizing mask with hyaluron
and Prickly Pear extract.

White Earth Mask
Kiinansavinaamio, joka puhdistaa ja rentouttaa ihon. Iho jää
kauniin mattapintaiseksi.
Relaxing, mattifying and cleansing mask with China clay.

Green Tea Mask
Ihoa ravitseva ja rentouttava
naamio, joka sisältää vihreäteeuutetta.
Relaxing, nourishing beauty mask
with green tea extract.
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Baobab Mask
Apinanleipäpuuöljyä sisältävä täyteläinen naamio kuivalle ja kosteutta
menettäneelle iholle.
Nourishing Mask for dry skin with
baobab oil.

Gray Silver Mask
Aktiivihiilen ja hopean puhdistustehoon perustuva detox-naamio.
Detoxifying mask with bamboo
activated charcoal and silver.
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Seerumit - Serums
arcaya-seerumit ovat modernin kosmetiikkavalmistuksen taidonnäytteitä, joissa kauneus ja tuorein tieteellinen tieto yhdistyvät. Lääketieteellisiä ja luonnosta peräisin olevia ainesosia yhdistämällä saavutetaan ainutlaatuisen intensiivinen ihonhoitokokemus.
arcaya serums are masterpieces of modern cosmetics, harnessing the latest scientific findings to improve the skin’s natural
beauty. The unique combination of natural and medical ingredients makes it possible to achieve especially intensive skin
care results.

MesOrange

Coffee Booster

Eye Lift

Hyaluronihappoa, mineraaleja ja vitamiineja sisältävä tehoseerumi. Korkea
aktiiviainepitoisuus.

Kofeiinia sisältävä detox-seerumi,
joka elvyttää ja jälleenrakentaa ihon.

Innovatiivinen silmänympärysseerumi, joka sisältää kaksitehoisen keramidiyhdistelmän.

Active ingredients serum with hyaluron,
minerals and vitamins.
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Regeneration serum with detoxifying effect and caffeine.

Innovative eye treatment serum
with double active ceramides.

Mefane

Matt & Pure

Välittömästi ihoa silottava ja juonteita
tasoittava hoitotiiviste, joka sisältää
parakrassiuutetta.

Rasvaista ja epäpuhdasta ihoa tasapainottava
hoitoseerumi, joka häivyttää laajentuneita
huokosia ja jättää ihon mattapintaiseksi.

Elixir for immediate smoothing of expression lines with Acmella Oleacea.

Mattifying skin care serum for large pores,
impurities and oily skin.
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Ampullit - Ampoules
Joskus iho tarvitsee ylimääräistä huolenpitoa. Nämä ampullitiivisteet tarjovat ihollesi tehostetun, tarkoin kohdennetun hoidon. arcaya on aktiiviaineampullien erikoisasiantuntija. Tarjoamme laajan ampullivalikoiman kaikkiin ihonhoidollisiin tarpeisiin. Tehon ja tulokset huomaat heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
Sometimes your skin needs a little extra love. Ampoule concentrates deliver this extra dose of care in a more intensive,
more targeted manner. arcaya is the specialist for active ingredient ampoules, with an extensive selection for every skin
need.The intensive effect is noticeable right away, even after the first usage.
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BB-CC-DD
BB-voiteita (Blemish Balm) käytetään nykyisin kaikkialla maailmassa. Alun perin BB-voiteen kehitti vaativia iho-ongelmia
hoitanut ihotautilääkäri Saksassa. arcaya tarjoaa innovatiivisen tuotetrion eri ihotyypeille: BB-, CC- ja DD-voiteemme ovat
yksinkertaisin ja nopein tapa saavuttaa luonnollinen ja raikas ulkonäkö.
Originally developed by German dermatologists as a skin care product for special needs, Blemish Balm (known as BB
for short) is now a fixed component in many skin care routines of women and men around the world. arcaya offers an
innovative trio for different skin types: BB, CC and DD creams are the fast and easy route to a natural, fresh look.
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arcaya GmbH
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Tel +49 8634-62717-0 . Fax +49 8634-62717-11
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