
Ei enää kuivan ihon päiviä
Syväkosteutusta ja tehokasta 

hoitoa kaipaavalle iholle



POHJOISTEN 
MARJOJEN ENERGIA

Kylmän ja ankaran syysilman ollessa kulman 
takana MOSSA Cosmetics tuo markkinoille 
uuden tuotteen MOSSA:n marjaisan 
ihonhoitosarjan jatkoksi – Rich Comfort 
Hydration -voide.

Täyteläinen ja syväkosteuttava kosteusvoide 
pitää ihosi kosteuttenu ja hyvinvoivana 
ankarien syys- ja talvisäiden aikana. 
Täyteläinen ja hoitava koostumus 
syväkosteuttaa kuivaa ja kosteusköyhää 
ihoa jättäen sen pehmeäksi ja 
kimmoisaksi. Puolukasta ja hillasta saatu 
vitamiinikcocktail takaa koko päivän 
kestävää kosteutusta, hyvinvointia ja suojaa 
kaikille ihotyypeille.

Hyvillä ainesosilla hoidettu iho voi hyvin. Me uskomme, 
että kaikki ihon tarpeet voidaan täyttää luonnosta 
saaduilla ainesosilla. Tästä syystä keräämme 
pohjoisesta luonnosta marjoja, jotka ovat erittäin suuri 
vitamiinien ja ravinteiden lähde. Ei inhottavia juttuja, 
ei sekavia filosofioita. Vain yksinkertaista, luonnosta 
voimansa saavaa eettistä kauneudenhoitoa.

Pohjoisista marjoista tehonsa saava, multivitaminoitu 
Rich Comfort Hydration -voide on ihotautilääkärien 
hyväksymä, Ecocert/COSMOS -sertifioitu ja 
vegaaninen. Sopii kuivalle ja kosteusköyhälle iholle, 
rauhoittaa ja hoitaa kireää, sameaa ja karheaa ihoa ja 
suojaa sitä ulkoisilta haittatekijöiltä.



Puolukka
Tämä pohjoisten metsien helmi sisältää erittäin kallisarvoisen seoksen 

rauhoittavia, kosteuttavia ja ihoa helliviä ainesosia. Resveratroli on yksi 
hyödyllisimmistä, se tukee ihon ikääntymisen ehkäisyä. Omega 3 ja 6 
rasvahapot rauhoittavat ulkoisista stressitekijöistä tulleita merkkejä ja 

E-vitamiini hellii stressaantunutta ihoa. Puolukan siemenöljy tukee ihon 
kosteutusta, pehmentää karheaa ihoa ja ehkäisee ikääntymisen merkkejä.

Hilla
Hillalla on neljä kertaa suurempi C-vitamiinipitoisuus kuin appelsiinilla 
tai ruusunmarjalla, ja se onkin tunnettu sen rauhoittavista, hoitavista ja 
ihon kuntoa parantavista ominaisuuksista. A- ja E-vitamiinit auttavat 

neutralisoimaan ympäristön haittavaikutukset. Hillassa on paljon omega 3 ja 
6 rasvahappoja, jotka hoitavat ja vahvistavat ihon suojakerrosta.
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ÄÄRIMMÄISTÄ HYVINVOINTIA 
JA KOSTEUTUSTA

RICH COMFORT 
HYDRATION -VOIDE

Tämä ihotautilääkärien hyväksymän, sertifioitua 
luonnonkosmetiikkaa olevan, päivittäiskäyttöön sopivan voiteen 
koostumuksessa on käytetty kosteuttavaa pohjoista puolukkaa 
ja hoitavaa hillaa, jotka välittömästi kosteuttavat ja vahvistavat 
ihoa luoden jatkuvan mukavuuden tunteen iholle. Täyteläinen, 

vahapitoinen vesi-öljyssä koostumus luo suojaavan pinnan iholle, 
joka pitää ihon kosteutettuna pitkään. Rauhoittavalla bisabolilla, 
luomu jojobaöljyllä, luomu kaakaovoilla ja sheavoilla vahvistettu 
voide tekee ihmeitä kuivalle, karhealle ja kosteusköyhälle iholle. 

Vinkki: Normaalille, seka- ja rasvoittuvalle iholle suositellaan voiteen 
käyttöä kylmän sään aikana.

19,55 / 50ml
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