
MONIKÄYTTÖINEN

  YÖVOIDE/ 
 NAAMIO

INTENSIIVISTÄ KOSTEUTTA JA ENERGIAA 
KUIVALLE JA VÄSYNEELLE IHOLLE



 YHDISTIMME  
KASVONAAMION  

JAYÖVOITEEN PARHAAT 
PUOLET

Monivaikutteinen MOSSA ENERGY BOOST yhdistää naamioiden tehokkuuden 
ja yövoiteiden uudistavan vaikutuksen innovatiiviseksi ihonhoitotuotteeksi. 

Käytä joko säännöllisesti yövoiteena joka ilta, tai pikakaunistavana naamiona, 
kun ihosi tarvitsee nopeasti lisäenergiaa.

Voide sisältää 8 eri kasviuutetta, hyaluronihappoa sekä C- ja E-vitamiineja, 
jotka saavat väsyneen ihon hehkumaan ja säteilemään välittömästi. Kun 

tavallisen yövoiteen ensisijainen tehtävä on uudistaa ihoa, kasvonaamio-
yövoide lisäksi ravitsee, rauhoittaa, kosteuttaa ja antaa iholle luonnollista 

hehkua kosteusnaamion tavoin. 

“Monivaikutteisten kosmetiikkatuotteiden trendi on yleistymässä 
kovaa vauhtia. Ennenkaikkea ne säästävät aikaa, mutta 

mahdollistavat myös yhä innovatiivisempien ja tehokkaampien 
kosmetiikkatuotteiden valmistuksen. MOSSA ENERGY BOOST 

yhdistää uniikilla tavalla kasvonaamion ja yövoiteen.
 

Voit käyttää MOSSA ENERGY BOOST -voidetta naamion tavoin 
kahdesti viikossa, kun ihosi tarvitsee lisäenergiaa. Levitä paksu 

kerros puhtaalle iholle ja anna vaikuttaa 20 minuutin ajan, 
jonka jälkeen pyyhit naamion hellävaraisesti pois. MOSSA 

ENERGY BOOST sopii myös säännölliseksi yövoiteeksi, jos ihosi 
on kuiva tai pintakuiva. Levitä tällöin ohuempi kerros yövoiteen 

tavoin koko kasvoille ylöspäin suuntautuvin vedoin. Aamulla 
näet taatusti tuloksia. Voide sopii myös herkälle iholle, sillä se 

ei sisällä lainkaan lisättyjä tuoksuja”.

— Karina Zandberga-Palma, MOSSAn kosmetologi



TEHOKKAAT AINESOSAT 
VAIKUTTAVAT YÖN AIKANA

“MOSSA ENERGY BOOST-voiteen sisältämät pohjoisten 
marjojen vitamiinit ja kahdeksan eri kasviuutetta 

vaikuttavat yöunien aikana, jolloin iho ottaa vastaan eniten 
ravinteita ja uudistuu.

Tyrni tekee ihon pehmeäksi ja tukee solujen uusiutumista. 
Kvitteniuute rauhoittaa ja kosteuttaa, ja ainutlaatuisesta 

supermarjasta vadelmasta saadut B- ja C-vitamiinit 
elvyttävät sameaa ihoa. Lakka sisältää valtavan määrän 

C-vitamiinia, joka on tärkeää kollageenisynteesissä. 
Sen tehtävä on pitää iho kimmoisana. Luonnollinen 

kasviperäinen hyaluronihappo puolestaan auttaa ihoa 
pysymään pehmeänä, joustavana ja terveenä.

Iän myötä ihomme kyky tuottaa hyaluronihappoa heikkenee. 
Tästä johtuen iho muuttuu kuivaksi ja sameaksi ja se rypistyy 

helpommin. MOSSA ENERGY BOOST-naamion yhdistelmä 
isoja- ja pienimolekyylisiä hyaluronihappoja kerää ja 

säilyttää kosteutta kokoonsa nähden jopa 1000-kertaisesti, 
ja ne parantaa siksi merkittävästi ihon täyteläisyyttä ja 

kimmoisuutta. Molekyyliyhdistelmä kosteuttaa, pitää yllä 
ihon omaa kollageenituotantoa ja vähentää juonteita.  

Se on naamion anti age -vaikutuksen sydän.”

skaidro MOSSA kosmetoloģe Karīna Zandberga-Palma.



Monivaikutteinen ENERGY BOOST -kasvonaamio on saatavilla  
Prismoista, Ruohonjuurista ja Sokoksista ympäri maan, sekä  

verkkokaupoista, kuten hyvinvoinnin.fi ja naturalgoodscompany.com.
Hinta 18,90 € / 60 ml

Kaikki MOSSA-tuotteet ovat ECOCERT-sertifioituja, joka takaa niiden
luonnollisen alkuperän ja 100% turvallisuuden. Ne eivät sisällä 

synteettisiähajusteita tai väriaineita, parabeeneja tai mineraaliöljyjä.

SERTIFIOITUA 
LUONNONKOSMETIIKKAA



MOSSA-nimi juontaa juurensa englannin sanasta 
moss, joka tarkoittaa suomeksi sammalta. Sammal 

on hyvin tyypillinen osa sitä kasvuympäristöä, 
jossa marjat kasvavat: pohjoiset metsät, nurmet ja 

suoalueet. Sarjan aktiiviraaka-aineet saadaan näiden 
marjojen vitamiineista ja antioksidanteista. MOSSA 
tuotevalikoima sisältää 18 kasvotuotetta ja kolme 

vartalotuotetta. Kaikki tuotteet on kehitetty ja 
valmistettu Latviassa ja ne ovat ECOCERT sertifioituja.

www.mossacosmetics.com

http://www.mossacosmetics.com/se

