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Velkommen

Velkommen

DANSK FAMILIEFIRMA
M E D R Ø D D E R I N AT U R E N

M

ellisa har eksisteret siden 1986, og vi
er med vores bæredygtige ideologi en
pionér inden for naturlig og økologisk
hudpleje i Danmark. Vi har stor kærlighed til både naturen og vores produkter. Vores historie
startede ved køkkenbordet i mit barndomshjem, hvor min
mor havde travlt med krukker, prøver og råvarer.
Allerede som barn havde min mor en stor interesse
for blomster og planter, som hun plukkede, artsbestemte
og pressede. Da hun fik konstateret psoriasis begyndte en
lang, spændende rejse ind i planternes rige. Først for at
finde et alternativ uden kortison til pleje af sin psoriasis og
siden til hudproblemer og andre behov med udgangspunkt
i naturen. Det blev starten på Mellisa Naturkosmetik, der
stadig bliver produceret på vores lille fabrik i Hørsholm
og forhandles hos Matas, Salling og i Helsekostbutikker
over hele landet.

INGREDIENSER DER VIRKER
Mellisa er bygget op om ekstrakter og olier fra rene naturlige planter. I de sidste 30 år har Mellisa gjort sig til
eksperter i de planter, vi har i vores sortiment. Vi ved mere
i dag, end vi gjorde for 30 år siden. I dag kan vi med stolthed sige, vi er specialister i de ingredienser, vi særligt har
udvalgt til vores produktion. Jeg har den samme målsæt-
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ning, som min mor havde – at fremstille naturlige luksushudplejeprodukter af højeste kvalitet med videnskabeligt
dokumenterede ingredienser, der gør en forskel for din
hud.
Vi er meget opmærksomme på, at vi skal passe godt
på naturen. Derfor støtter vi bl.a. økologisk landbrug, så
vi kan hjælpe med at mindske vores aftryk i naturen mest
muligt.
For at sikre den høje kvalitet af vores produkter udvælger vi selv alle vores råvarer og står for hele processen fra
start til slut for at sikre, at både råvarerne og de færdige produkter bliver behandlet præcis, som vi gerne vil have det.
På den baggrund har vi skabt en hudplejeserie af høj
kvalitet, der giver synlige resultater. Ren luksus med fine
blomsterdufte, der forkæler og styrker din hud.
Mit første produkt var vores Ansigts- og kropsolie, der
hurtigt blev en succes, og året efter lavede jeg den opstrammende Fugtmaske. I 2015 kom de fire Serummer,
og de fuldender Mellisas serie af effektive produkter til en
pris, de fleste har råd til. Helt i min afdøde mors ånd.

OMTANKE FOR DIN HUD
Vi vil have, at navnet Mellisa bliver forbundet med høj
kvalitet, socialt engagement, ren naturlig økologi og troværdighed. Vi tror på, at rene, naturbaserede produkter,

N AT U R L I G H U D P L E J E

RENE
PRODUKTER
Mellisa tror på solide,
naturbaserede produkter. Vi tror på at naturen er
det bedste for huden.
Mellisas produkter indeholder ingen:
• Parabener
• Syntetiske farvestoffer
• Syntetisk parfume
• Petrokemiske olier som
paraffin og silikoneolie
• Hormonforstyrrende
stoffer
• af de 26 allergifremkaldende duftstoffer

der er fri for kemikalier og hormonforstyrrende ånd med fokus på forskning, innovation og ikke
stoffer, er det bedste for din hud. I vores udvikling mindst den videnskabelige dokumentation for
og produktion bestræber vi os altid på at vise om- de rene og naturlige ingredienser, vi anvender.
tanke for naturen og er meget bevidste om at redu- Ingredienser, der gør en synlig forskel for din hud
cere spild af råvarer og vand.
og dækker alle hudens behov.
Alle vores opskrifter er
Du og din hud er unik“DIN HUD ER I STAND
ke og kan ikke sættes i bås.
udviklet af Margit Mellisa
TIL AT PLEJE SIG SELV
Klinder og Louise Mellisa
Huden har brug for forskel– MELLISA GIVER
lige typer pleje på forskelKlinder. Ingredienserne er
BLOT EN HJÆLPENDE
lige dage, aldre og årstider.
så vidt muligt økologiske,
HÅND”
Heldigvis har Mellisas hudog vores shampooer har det
plejeserie mange facetter. Vi
nordiske miljømærke Svanen,
der garanterer, at produkterne opfylder specifikke har produkter til alle livets faser og hudtilstande.
Vores nærende olier og aktive ingredienser giver din
miljøkrav.
Vores emballage er lavet af genbrugsmateriale hud den rette impuls, så den
Den er meget hygiejnisk i brug og sikrer et mini- kan genopbygge sig selv ved
mum indhold af konservering. Der er ingen fingre egen kraft.
nede i cremen, der efterlader bakterier og ingen ilt,
der kan påvirke indholdet.

DET LOVER VI DIG
Alle Mellisas produkter er udviklet og produceret med en kærlig hånd, og i firmaet har vi stor
respekt for de tanker, min mor gjorde sig, da hun
grundlagde Mellisa. Vi arbejder videre i hendes

God fornøjelse

Louise Mellisa Klinder

A N D E N G E N E R AT I O N

FAMILIEFIRMAET
MELLISA
Louise Mellisa Klinder
er kvinden bag hudplejeserien, som hendes mor
startede hjemme ved
køkkenbordet i 1986.
Når et nyt produkt lanceres,
sker det altid med udgangspunkt i den store viden om
naturlige aktive ingredienser,
som firmaet har samlet gennem de sidste 30 år, og ikke
mindst på baggrund af den videnskabelige dokumentation
for de enkelte ingredienser.
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Om hud

H U D E N S T I L S TA N D
MELLISAS PRODUKTER KAN INDDELES I FEM
FORSKELLIGE KATEGORIER, DER ER TILPASSET
DE MEST ALMINDELIGE HUDTILSTANDE

Kend din huds
behov
Med de rette produkter
kan du gøre en stor forskel
for din hud.

1.

FEDTET HUD KOMMER I BALANCE
Vores renseprodukter har antibakterielle og
antiseptiske egenskaber. De renser huden i dybden,
genopbygger cellerne og beskytter hudbarrieren.

2. 3.
4. 5.
TØR HUD BLIVER FUGTET
Ved genopbygning af hudens
fugtighedsniveau absorberes vores
cremer hur tigt. De klæber ikke og
er lette at fordele på hele kroppen.

SART HUD BLIVER BEROLIGET
Vores produkter tilfører huden
optimal fugt og virker blødgørende og beroligende. Lindrer
og heler sar t og rødmende hud
samt genopbygger den.
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MODEN HUD FÅR ANTIAGE
Vores produkter har stor antiageeffekt, der gør huden smidig og elastisk samt giver en naturlig fløjlsblød
fornemmelse efter påføring.

NORMAL HUD BLIVER
STIMULERET
De revitaliserende og
opløftende egenskaber
efterlader huden med en
synligt forfinet, opfrisket og
ensfarvet ungdommelig glød.
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Om hud

FORKÆL OG STYRK
DIN HUD

M

ellisas luksuriøse hudplejeserie har en
stor antiageeffekt på huden. De gendanner hudens fugtbalance og efterlader den fløjlsblød, glat og med en ungdommelig, ensfarvet glød.
Mellisa hudplejeserie har både en umiddelbar virkning
på huden samt en længerevarende effekt, når de aktive
ingredienser trænger ned i de dybere hudlag, genopbygger
cellerne og fremskynder de organiske processer i huden.
Denne symbiose af antiage og skønne fugtplejende
egenskaber styrker huden og giver en luksuriøs sensuel
følelse af umiddelbar velvære, som enhver kvinde fortjener. Med tanke for at huden trods alt er vores største
organ, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvad du plejer den
med. Der er mange gode grunde til at vælge Mellisas
naturprodukter, der bevarer hudens smidighed og elasticitet.

H U D P L E J E S K A L VÆ R E R E N
RUTINE
Det bedste ved Mellisas hudplejeserie er, at du får et
resultat, der kan ses. Hvis du starter med et komplet
hudplejeprogram i dag og følger det morgen og aften,
vil du opleve et synligt resultat i løbet af bare 21 dage.
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Hudpleje er ikke noget, man kan gøre halvt en gang
om ugen.
Hudpleje er noget, du tager fat på én gang for alle og
bliver ved med resten af livet. Hvis du passer og plejer
din hud, kan du bevare hudens spændstighed og elasticitet
langt op i årene.

DU SKAL RENSE DIN HUD –
HVER DAG
I Mellisas produkter findes et stort antal aktive ingredienser. For at sikre at disse aktive ingredienser kan optages af huden, er det vigtigt at fjerne de døde hudceller, som hver dag samler sig på hudens overflade.
Rensning af huden er det første skridt mod en smuk og
velplejet hud gennem hele livet. Selv om du ikke anvender makeup, bliver huden i løbet af dagen påvirket af
forurening, udstødningsgasser og lignende. Rensning af
huden medfører at huden kan ånde frit.
For alle hudtyper og tilstande gælder det, at huden
skal renses, før den kan plejes – uanset om den er fedtet,
tør, sensitiv eller normal. Anvend en Rensemælk eller
Vaskegel, der følges op af Skintonic, der balancerer og
genopretter hudens naturlige pH-værdi samt gør huden
modtagelig for de efterfølgende produkter.

Huden 3 lag
Huden fylder ca. to kvadratmeter og
vejer omkring tre kilo. Den består af
tre lag: Overhuden, læderhuden og
underhuden:

DINE RUTINER
God hudpleje gør det
ikke alene. Både mad,
motion og søvn har stor
betydning for din hud.
For at huden dagen igennem
skal kunne være blød,
spændstig og modstå ydre
påvirkninger er en god hudplejerutine alfa og omega for
et velplejet udseende. Mellisa
har ansigtsplejeprodukter til
de forskellige hudtyper, behov
og aldre, og så er det vigtigt,
at du finder en creme, der
giver masser af fugtighed og
opfylder dine behov, så du har
en sund og velplejet hud med
en naturlig glød.

1. EPIDERMIS - OVERHUDEN:
Hudens yderste lag hud, som vi kan se og
røre. Epidermis består af proteinerne Keratin
og Melanin, og det fornyes hver 28 dag.
Dette hudlag er ca. en millimeter tykt og
består af et hornlag og hudceller.
De almindelige hudceller (Keratinocytter)
udgør hovedpar ten af cellerne i det yderste
hudlag. En lille del af cellerne i det yderste
hudlag er de pigmentceller, der danner Melanin, som beskytter mod solen. I denne del af
huden er der en mere eller mindre effektiv
hudbarriere, som består af hornceller klistret
sammen af fedtstoffer, som svarer til den
mør tel, du ser mellem mursten. Det er vigtigt at passe godt på barriereren, så cellerne
kan holde på den fugt, der er med til at give
flot hud. Det kan sammenlignes med et æble,
hvor skrællen er det vandtætte beskyttende
skjold, der holder æblekødet friskt. Et hul

skaber altid ravage og gør lynhur tigt kødet
tør t, brunt og ujævnt.
2. DERMIS – LÆDERHUDEN:
Dermis ligger under epidermis. Det er her
urenhederne opstår. Hudorme, bumser og
tilstoppede porer. Det er i dermis at
Kollagen og Elastin dannes. Dette mellemste hudlag kan du bedst sammenligne med
hudens

springmadras, der skal styrke, støtte og være
spændstig. Det består af bindevæv, som igen
består af celler og fibre og ca. 90 % kollagen
(protein). Desuden er der nerver, hårsække
med talgkir tler, svedkir tler, talrige blodkar og
lymfekar i læderhuden.
3. SUBCUTIS – UNDERHUDEN:
Dette lag består af fedtvæv, der virker som
et varmeisolerende lag og er kroppens
energilager.

OVERHUD (EPIDERMIS)

LÆDERHUD (DERMIS)

UNDERHUD (SUBCUTIS)
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DEN GODE
HUDPLEJERUTINE

Rens, plej &
beskyt
Og gør det både morgen og
aften. Når du først er inde
i rutinen, tager det ikke
mange minutter.

RENS

Stimuleret, ren og renset hud styrker din huds barriere.

PLEJE

Vigtige ingredienser, der tilgodeser hudens forskellige behov:
Eksfoliering, opstramning, barriereopbygning samt tilføring
af fugt i huden.

BESKYTTELSE

Disse er fundamentet for daglig beskyttelse af huden. Alle, der
ønsker at forbedre hudens udseende, sundhed og skønhed, bør
dagligt beskytte huden mod solens stråler og forurening.
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Renseprodukter

Renseprodukter

RENS
Rensemælk

150 ml
Rensemælken både rengør og fungerer som dybdevirkende fugtpleje i ét
og samme produkt. Den renser blidt
og effektivt din hud i dybden samtidig med, at hudens barriere styrkes
og fugtbalancen optimeres vha.
Hyarulonsyre og Mineraler. Indholdet af naturlige Frugtsyrer hjælper
med at opløse og fjerne de døde
hudceller. Kamille, Citronmelisse,
Rosmarin og Aloe Vera renser og
virker antiinflammatorisk.
Wakametang, Brun alge og
Gladback/Poria opstrammer og
giver friskhed til huden.

Nøgleingredienser :
Rosmarin, Kamille, Wakame
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Skintonic

200 ml
Din hudpleje skal først og fremmest
gøre din hud smukkere, men må også
gerne dufte dejligt. Denne opfriskende og milde tonic gør begge dele.

Ansigtsvaskegel

Den er uden alkohol, gør huden blød
samt smidig. Desuden befrier den
huden for det hårde kalkholdige vand
i renseprocessen. Mangoekstrakt
virker revitaliserende, opfriskende
samt fugtgivende, og Kronblade fra
Roser styrker, blødgør, genopbygger
samt stimulerer cellefornyelsen i
huden. Denne opfriskende mist og
ansigtsspray gør begge dele uanset
tid og sted.

200 ml
En mild og blødt skummende
Ansigtsvask med en frisk duft af
Citrus. Den fjerner let, blidt og
effektivt makeup, snavs og urenheder
fra huden. Den genopbygger hudens
naturlige tilstand ved at rense i dybden, hvilket modvirker bakterier og
stabiliserer talgproduktionen.
Huden fremstår ren, frisk og styrket.
Dens opfriskende, aktivt rensende
og fugtgivende ingredienser er bl.a.
Glycerin og Timian, mens Perikon,
Kamille og Aloe Vera lindrer og
beroliger. Frugtsyre fra Skovjordbær
eksfolierer blidt samt Hvede der
beskytter huden mod forurening.

Nøgleingredienser :
Figen, Rosenrod, Hydromanil/Tara

Nøgleingredienser :
Timian, Grøn te, Perikon

Skrubbecreme

50 ml
En nærende og blødgørende skrubbecreme, der stimulerer
cellefornyelsen og fjerner urenheder. Den bortsliber nænsomt
dine døde hudceller med eksfolierende slibekorn, som er
komponeret af modificeret cellulose udvundet af træmasse.
Cellulose kan let nedbrydes af naturlige mekanismer som et
blad på jorden. Din hud renses i dybden, og olier som Macadamia og
Gulerodsfrøolie sikrer din hud vitalitet
og kraft. Friskheden og fugten tilføres
via ekstrakter fra den Hawaiianske
hvide Ingefær samt sydens stolte frugt
Pomelo. Skrubbecremen er rig på
Antioxidanter fra Grøn Te. Kamille og
Lavendel bevirker, at din hud føles
afslappet og beroliget. Citrus tilfører
huden energi og virker opfriskende.
Nøgleingredienser :
Pomelo, Ingefær, Lavendel
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Frugtsyrer

VEJLEDNING TIL BRUG AF
MELLISA AHA-CREMESERUM FOR DIN HUDTYPE
AHA-Creme
T I L R Y N K E T, G R Å O G T R Æ T
HUD:
Anvend AHA-creme både morgen og aften på renset hud. Om morgenen anvendes Mellisa Multivitamincreme ovenpå AHA-creme. Om aftenen anvendes
Mellisa Multivitamincreme eller Mellisa Natcreme ovenpå AHA-cremen.
Anvend endvidere Mellisa Skrubbecreme og Fugtmaske
to gange ugentligt.

T I L T Ø R O G F U G T F AT T I G
HUD:
Oftest føles huden tør og stram, og man er tilbøjelig til
at smøre lag på lag af creme på huden. Hvis hudens
porer er helt tilstoppede, får man ikke den ønskede virkning.
Cremen lægger sig udenpå huden og kan ikke komme til at
virke, før hudens døde lag af hudceller er fjernet.
Anvend AHA-cremen både morgen og aften på renset
hud. Om morgenen anvendes Mellisa D-vitamincreme
eller Mellisa Dagcreme til tør og fugtfattig hud ovenpå
AHA-creme. Om aftenen anvendes Mellisa Dagcreme til
tør og fugtfattig hud eller Mellisa Natcreme.
Anvend endvidere Mellisa Skrubbecreme og Fugtmaske to gange ugentligt.
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TIL UREN OG FEDTET HUD:
Anvend AHA-cremen både morgen og aften på renset
hud, efterfulgt af Mellisa Dagcreme til fedtet og uren
hud. Mellisa AHA-creme indeholder desinficerende og
rensende urter. Den opløser og fjerner døde hudceller, og
er grundlæggende pleje for den fedtede hud, som har en
overproduktion af talg. Talgen lukker hudens porer og
giver grobund for dannelse af bumser og sorte porer.
Anvend endvidere Mellisa Skrubbecreme to gange
ugentligt. Ved denne fremgangsmåde opnår du virkelig et
optimalt resultat.

TIL NORMAL OG SENSITIV
HUD:
Anvend AHA-cremen både morgen og aften på renset
hud. Om morgenen anvendes Mellisa Dagcreme til normal og sensitiv hud eller Mellisa Ansigtsgele. Om aftenen
anvendes Mellisa Natcreme. Anvend endvidere Mellisa
Skrubbecreme og Fugtmaske to gange ugentligt.

V Æ R D AT V I D E

FRUGTSYRER
FORNYER
AHA står for Alpha Hydroxy
Acids. Disse AHA-frugtsyrer
er udvundet af en lang række
forskellige antiirriterende
og ikke-giftige frugter såsom
vindrue, passionsblomst,
Ananas og Kamilleekstrakt.
Det har været kendt siden
1960’erne og har tidligere
kun været forbeholdt dermatologer. Men egenskaberne er
nu så kendte og under kontrol, at de er sikre at bruge i
den almindelige hudpleje.

En sand skønhedscreme, der booster cellefornyelsen. Det naturlige frugtsyreindhold er på 20% og
virker derfor både eksfolierende og fugtgivende.
Din hud får en peeling og alle de døde hudceller
opløses, så huden bedre kan ånde. Cremeserumen
styrker dannelsen af kollagen, der holder cellerne
sammen. Sesam, C-vitamin, Blåbær og Mango
minimerer og udglatter fine linjer samt rynker.
Mallow og Havtorn sikrer huden fugt og vitalitet.
Komplekset Pearlessence virker foryngende og
regenererende.
Nøgleingredienser :
Pearlessence, Jordbær, Mallow

AHA-Urtelotion
AHA-Urtelotion indeholder Squalene, Boragoolie,
Olivenolie samt Salvie, der alle tilfører og bibeholder fugt i huden. Ekstrakt fra Marietidsel virker
antiinflammatorisk, rensende og kløestillende.
Derudover virker Asiatisk Vandnavle stimulerende
på cellevæksten. Det naturlige frugtsyreindhold er
på 10 % og giver intens fugtpleje af huden, og gør
huden glat og elastisk.
Nøgleingredienser :
Aquastream (Rabarber),
Viol, Lakrids.
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Ansigtspleje

Ansigtspleje
Den lette konsistens og
de mindre molekyler
gør det nemmere for et
serum at trænge dybere
ned i huden og levere
en høj dosis af aktive
ingredienser.

SERUM – til moden hud
Alle 15 ml

T

akket være den lette konsistens og mindre molekyler er et serum i stand til at trænge dybere ned
i huden, hvor det leverer en høj dosis af aktive
ingredienser.
Mellisa har udviklet en serie af serummer til mænd og
kvinder over 30 år, der gerne vil passe ekstra godt på deres
hud og undgå alderstegn. Serien består af fire serummer,
med særligt udvalgte økologiske ekstrakter, og olier fra hele
verden, der plejer i dybden. Hvert serum har fokus på et
særligt behov og ikke på en bestemt hudtype. Du kan derfor
finde præcis det serum, du har brug for.
Et serum fungerer som en undertrøje eller ekstra bluse
om vinteren – du kan godt klare dig uden, men dit velvære
optimeres, når du får et ekstra stykke tøj på. Det samme
gælder for din hud.
Fælles for de 4 sera er, at de alle har antiage virkning,
men gør det på forskellige vis vha. forskellige aktiver, olier
og ekstrakter. Jo flere sera du anvender, jo større og hurtigere effekt kan du se.

De er alle rige på Antioxidanter og Vitaminer og forbedrer hudens elasticitet, giver næring og tilfører blødhed. De
sikrer alle en hurtigere celleopbygning og genoprettelse af
fugtbalancen. Alle 4 sera opstrammer, forbedrer hudbarrieren, reparerer samt fornyer huden med en friskere glød
som resultat.

BRUG FLERE
FORSKELLIGE SERA:
ANTIRYNKESERUM

En ekstra koncentreret indsats,
der mindsker aldringstegn
og styrker hudens elasticitet.
Har et ekstra højt indhold af
Vitaminer, herunder A vitamin.
Giver fylde, stimulerer og har
en løftende effekt.
MINERALSERUM

Parfumefri serum med et højt
indhold af mineraler. Virker
beroligende og afstressende
på huden.
MULTIVITAMINSERUM

Oliefri serum, der mindsker
porestørrelsen. Har et ekstra
højt indhold af vitaminer,
herunder A-vitamin. Virker
rensende og opfriskende.
FUGTGIVENDE NATSERUM

En intensiv fugtpleje, når din
hud trænger til et ekstra løft
og mere fugt.
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Ansigtspleje

Nøgleingredienser :
Affipore/Bukko, Rød solhat,
Hyben, Ingefær
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Ansigtspleje

Multivitaminserum

Mineralserum

Fugtgivende Natserum

Antirynkeserum

Et oliefri og opfriskende serum der
hjælper porerne med at trække sig
sammen. Er rig på Vitaminer, herunder A-vitamin. Multivitaminserummen beroliger, fugter og beskytter
huden. Den er perfekt, når din
hud skal fugtes, næres, og når den i
perioder virker sart og irriteret. Det
reducerer synligheden af store porer
og modvirker fedtet hud.
Serummet indeholder Affipore/
Bukko, der reducerer mængden af
sebum, en olieagtig substans talgkirtlerne producerer, og det høje indhold
af Antioxidanter og Vitaminer virker
antibakteriel, desinficerende og
rensende på huden. Dets lindrende
effekt på rødmet og irriteret hud skyldes de store mængder af Aminosyrer,
Vitaminer og Antioxidanter, som
tilfører huden ny energi og forbedrer
hudens elasticitet.

Et parfumefri serum med Mineraler,
der stimulerer cellernes genopbygning, holder huden sund og giver
ny energi. Honning beroliger, fugter
og hæmmer aldringstegn. Kæmpenatlysolie og Grøn Alge giver
fylde, fugt og strammer op. Vanilje
løsner spændinger, afstresser huden,
forhindrer vandtab og genopretter
fugtbalancen. Sheasmør gennemfugter, renser og øger hudens elasticitet.
Kombinationen af Hørfrø og sød
Mandel reparerer skader, stimulerer
virkningen af de øvrige ingredienser samt tilføjer fugt og blødhed til
huden. Den forstærker alle sanserne
med den skønne duft af Vaniljeekstrakt.

Fugtgivende Natserum tilfører huden
Vitaminer, Antioxidanter og fugt samt
efterlader den silkeblød ned i de dybere
hudlag. Et oplagt valg til huden, der
trænger til et fugtboost eller et ekstra
løft. Indholdet af vitaliserende olier
som økologisk Havtorn, der er rig
på Vitaminer og Fedtsyrer, giver en
opstrammende og fugtgivende effekt
i kombinationen med Sesamolien og
øger hudens elasticitet. Hybenkerneolie og Alge stimulerer cellernes
genopbygning, virker opstrammende
og reducerer rynker. Avokadoolien
reparerer, nærer og blødgør med sit
høje indhold af Vitaminer. Linefill,
et vegetabilske aktiv med Sesamolie,
fylder rynker ud og udglatter huden.
Mandels høje indhold af Frugtsyre
virker reparerende og regulerende på
huden. Alt sammen mens du sover.

Antirynkeserum indeholder en ekstra
koncentreret indsats, der mindsker
aldringstegn og styrker hudens elasticitet. Edelweiss og Acai fugter, beskytter
og fremmer cellefornyelsen. Grapefrugt renser og stimulerer. Vitaminerne og Ginkgo Biloba styrker fugtbalancen og forebygger rynker, mens
Grøn Alge virker opstrammende og
øger hudens elasticitet på grund af det
høje proteinindhold. Tens Up, et aktiv
bestående af Tara og Cikorie har en
løftende effekt og mindsker hudens
træthedstegn. Linefill, et vegetabilsk
aktiv med Sesamolie, stimulerer
lipiderne i huden, fylder rynker ud og
giver synlig volumen i ansigt og på
læber samt udglatter huden. Serummet trænger dybt ind i huden og
efterlader den med en fløjlsblød og
fugtmættet effekt både på hudoverfladen og i de dybere hudlag.

Nøgleingredienser :
Acai, Grøn Alge,
Mandelolie, Sheasmør

Nøgleingredienser :
Havtorn, Linefill, Algeolie,
Avokado.

Nøgleingredienser :
Grape, Edelweiss, Linefill/
Sesam, Ginkgo Biloba
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Ansigtspleje

Ansigtspleje

ANSIGTSPLEJE
Alle 50 ml

Dagcreme til normal
og sensitiv hud

Dagcreme til tør og
fugtfattig hud

Dagcreme til fedtet og
uren hud

Multivitamincreme til
moden hud

En harmoniserende og beskyttende
dagcreme, der virker helende og afstressende på sart og sensitiv hud. Morgenfrue, Kamille og Aloe Vera lindrer
sart og rødmende hud. Morgenfrueblomster virker ydermere antibakteriel
og Arnica og Hestekastanje har en
dokumenteret evne til at trække de små
blodkar sammen, så blodsprængninger
bliver mindre synlige. C- og E- vitamin samt Antioxidanter fra Grøn Te
beskytter mod frie radikaler samt opstrammer hudens væv. Hyld plejer og
virker antiinflammatorisk, og Abrikos
og Gulerod tilfører A-vitamin.

Effektiv luksuscreme der regulerer og
optimerer fugtbalancen ved hjælp fra
Squalene, Sheasmør, Glycerin, Grøn
Alge, Tara, Salvie og Hyaluronsyre.
Cremen udglatter, forfiner og forbedrer
hudens udseende med Sesam, C og
E vitaminer. Oliven og Kakaosmør
tilfører huden næring og genopbygger
hudens barriere. Lavendels blodcirkulerende, afslappende og beroligende
egenskaber kombineret med Lægestokroserod og Havtorn genopretter
hudens elasticitet og skaber en synlig
forbedring af hudens struktur.

Cremen er tilsat en høj procent
Timian, Rosmarin og Lægeburre, der
opløser talg og tilstopninger. Den er
derfor ideel til aknehud. Indholdet af
Alge, Abrikos, Lemon og Salvie sikrer
din hud varig fugttilførsel, og cremen
renser hudens porer i dybden og
neutraliserer overskydende fedtstoffer.

Med op til flere stjerneingredienser
er Mellisas Multivitamin-creme flere
gange blevet kåret som testvinder blandt
antirynkecremer. Komplekset Zirhafirm
virker opstrammende og bidrager til
et mere ungdommeligt udseende. Det
øger hudens elasticitet, gør den fast, har
antiage egenskaber og forfiner ansigtets
konturer. A-Vitamin tilføres via Marietidsel, Abrikos, og Grøn Te,
E-vitamin og Acai sørger for Antioxidanter og komplekset Vitasource
reducerer små rynker ved at aktivere
hudens cellefornyelse.

Nøgleingredienser :
Hyld, Morgenfrue, Gulerod
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Nøgleingredienser :
Hyarulonsyre, Lavendel, Lægestokrose

Indholdet af Flavonoider og Fenolsyre
giver den antioxidante egenskaber,
og Vedbend, Sæbeurt, C-vitamin og
Blæretang neutraliserer de frie radikaler, virker antiinflammatorisk og har
helende egenskaber.
Nøgleingredienser :
Lægeburre, Timian, Rosmarin

Kombineret
dag- og natcreme
Prisvindende
for bedste hudplejeprodukt i år 2011

Nøgleingredienser :
Mango, Vitasource/Pragtskjolddrage,
Zirhafirm/Maralrod og Brytbær
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Ansigtspleje

Ansigtspleje

ANSIGTSPLEJE
Alle 50 ml

Opstrammende
Ansigtsgele

D-Vitamincreme med
solfaktor

Frisk gel der er beriget med lindrende
Morgenfrue og den stærke Antioxidant
Grøn Te, der sammen med
Stedmoderblomst, Citrus og Alm.
Ene renser, desinficerer og opstrammer
din hud. Hestekastanje virker stimulerende på mikrocirkulationen, sammentrækkende på porerne og mindsker
rødme og irritation. Gulerodsfrøolie,
Kollagen, C og E vitamin sikrer cellefornyelse, mens Kæmpenatlys tilfører
huden blødhed. Ansigtsgele indeholder
ydermere fugtgivende og forfriskende
Mango og Phytoplankton

Hvis der er noget, huden elsker, er det
masser af fugt, vitaminer og essentielle
fedtsyrer. Hvis der er noget, den hader,
er det for mange UV-stråler.
Cremen indeholder naturligt DVitamin fra Avocado og Antioxidanter
fra Borago, Æble, Græskar og E-vitamin, der beskytter mod frie radikaler,
der dannes i sollys og ved forurening.
Derudover indeholder den cellefornyende C-vitamin samt opstrammende
Rosmarinekstrakt. D-Vitamincremen
har en dokumenteret fugtbevarende
virkning fra Hyarulon og Salvie i op til
24 timer

Nøgleingredienser :
Phytoplankton, Alm. Ene Juniper,
Kæmpenatlys.
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Nøgleingredienser :
Græskar, Æble, D-vitamin.

Natcreme
Cremen sikrer din hud blødhed og
vitalitet fra Sheasmør, Jojobaolie og
Kakaosmør. Den indeholder fugtgivende komponenter fra Squalene,
Glycerin og Salvie. Ydermere tilføres
huden beroligende og lindrende
egenskaber fra Lavendel, Aloe Vera
og Kamille samt nærende egenskaber
fra Sesam og Hvid Te. Natcremen
har cellefornyende og genopbyggende egenskaber fra Acai, Kransburre,
E-vitamin og Mango.

Der er ikke noget, der slår
en god nats søvn. Den
kan gøre underværker for
både din hud og udstråling. Men en fyldig, god
natcreme kan yderligere
hjælpe din hud med at
restituere og regenerere
sig selv

Nøgleingredienser :
Sesam, Kransburre, Salvie
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Ansigtspleje

En fugtmaske kan
være et fantastisk
boost til den trætte
og måske stressede hud. At få fyldt
fugtdepoterne op og
styrket hudbarrieren
giver på kor t tid et
friskere og sundere
udseende.
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Ansigtspleje

ANSIGTSPLEJE
Alle 50 ml

Halscreme

Fugtmaske

Der findes mange myter vedrørende
Halscreme. Er den nødvendig eller
ej? Det mener Mellisa, den er. Din
hals og dit bryst skal behandles med
præcis lige så meget kærlighed som
din hud i ansigtet, men da huden på
hals- og brystområdet er både sart,
fin og udsat fortjener den sin egen
særlige pleje.
Vi har bl.a. kombineret Kollagen,
C-vitamin, Alge, Hibiscus, og Asiatisk
Vandnavle, der forebygger alderstegn,
strammer op og forbedrer hudens
elasticitet. Tranebær øger mikrocirkulationen.

Masken virker opstrammnede og
indeholder det revolutionerende aktiv
TENS’UP, der er en sammensætning
af Cikorie og Tara, som har en bemærkelsesværdig og veldokumenteret
evne til at fremme dannelsen af kollagen samt forbedre hudens elasticitet
og fasthed.
Masken indeholder endvidere fugtgivende Squalene, Oliven, Borago og
Glycerin samt nærende og blødgørende Kakaosmør. Fugtmasken består desuden af økologiske ekstrakter
som Gojibær, Salvie, Acai, Sheasmør
og Arganolie, der alle gør din hud
sund, smuk og strålende.

Nøgleingredienser :
Kollagen, Tens-Up/Cikorie/Tara, Tranebær.

Nøgleingredienser :
Goji, Squalene, Acai
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Øjenpleje

Øjnepleje

ØJENPLEJE
Alle 15 ml

Øjengelé

Huden omkring øjnene er meget tynd og derfor meget
sårbar. Den er det første sted, hvor tegn på alder viser
sig. Mellisa Øjencreme gør huden omkring øjet mere
fleksibel og giver en sund hudbarriere, der er fugtmættet, repareret og dermed modstandsdygtig.

Med øjengeléen tilføres huden omkring øjnene masser af
fugt fra bl.a. Bomuld, Comfrey samt Gelmoist, der er en
Rød alge rig på A-, B-, C- og E-Vitamin, Proteiner samt
mineraler. Den fremmer også regenereringsprocessen af
huden og giver en fast hud, strålende teint og reducerer
rynker og fine linjer. Yderligere har Gelmoist antioxidante egenskaber, der beskytter huden, forebygger alderstegn
og stimulerer kollagendannelsen. Et særligt Algeekstrakt,
Chondrus Crispus, aktiverer produktionen af kollagen og
elastin i huden.

Til typiske problemer i øjenomgivelserne tæller tidlige alderstegn i form af rynker, linjer
og synlige træthedstegn, såsom
mørke rande og poser under
øjnene. Brug derfor altid Mellisa
Øjencreme eller Øjengelé, der
er specielt udviklet til pleje af
den sar te hud omkring øjnene.

Ekstrakt af Blåbær og Blæretang har både antiødem
effekt, samt en stærk stimulering af mikrocirkulationen.
Mango, Jordbær og Everlasting virker opstrammende og
forfriskende. Kamille og Aloe Vera beroliger og reparerer
huden.

Øjengeléen er især god at
bruge om dagen. Den modvirker poser, mørke rande under
øjnene samt udglatter rynker
og små fine linjer. Den kan
med fordel duppes oven på
øjenmakeuppen for at køle og
friske øjenomgivelserne op.

Huden får masser af fugt fra Hvid Te, Sheasmør og
Aloe Vera. Ydermere har Acai og Hibiscus en cellefornyende effekt. Små rynker reduceres, huden forfines
samt udglattes. Kakaosmør opbygger hudbarrieren.
Abrikoskerneolie øger fugtniveauet i huden og gør den
mere elastisk. Vanilje og Kirsebær giver en skøn følelse
af sensuelt velvære.

Nøgleingredienser :
Caresoft, Hibiscus, Bomuld
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V Æ R D AT V I D E

Øjencreme

Nøgleingredienser :
Blåbær, Gelmoist, Everlasting

GELÉ ELLER
CREME?

TIP
Mellisa øjenprodukter er
god til kontaklinsebrugere.

Øjencremen er god til natten,
hvor den forbedrer hudens
elasticitet og smidighed samt
virker udglattende og opstrammende.

27

Kropspleje

Kropspleje

KROPSPLEJE
Lotion/creme 150 ml

Bodylotion
En opstrammende, forfriskende,
vitaminrig og fugtighedsgivende Bodylotion. Huden får en modstandsdygtig
barriere, og depoterne fyldes op med
Vitaminer og Antioxidanter. Bodylotionen indeholder olier fra Oliven og
Solsikke samt Glycerin, der tilsammen
giver fugt og næring til huden. Ekstrakt
af Grøn Te, E-vitamin og Fingertang
tilfører huden Antioxidanter og modvirker alderstegn. Aloe Vera, Mallow,
Blæretang og Kamille lindrer og
beroliger. Birk hjælper kroppen med at
genfinde sin balance, renser, stimulerer
og styrker hudens barriere.

Nøgleingredienser :
Birk, Finger tang, Mallow
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Citronmelissecreme
u-parfumeret
Denne milde luksuslotion, der tilfører
antiage til hele kroppen, sikrer din
hud blødhed, smidighed og elasticitet
fra Grøn Alge, Kakaosmør, Hvid Te
og Mineraler. Den er unik og har
med sit indhold af Vanilje et strejf af
romantik. Den enestående Citronmelisse dufter dejligt og beroliger.
Rabarber, Ginkgo Biloba samt B-,
C- og E-vitamin revitaliserer og
gendanner hudens fugtbalance.
Allantonin virker lindrende og fremmer den naturlige celledeling. Olier
fra Abrikos og Oliven giver huden
fugt og beskyttelse.
Nøgleingredienser :
Hvid te, Vanilje, Citronmelisse

Olie 200 ml

TIP
Kombiner eller skift mellem
Mellisa ansigts- og kropsolie
og et andet Mellisa kropsplejeprodukt – det giver din
hud en perfekt kombination
af fugt og ekstra næring.

Ansigts- og kropsolie
u-parfumeret
Vores olie tilfører huden rene Vitaminer, Mineraler og Antioxidanter fra syv af verdens mest fugtgivende, nærende og genopbyggende planteolier af høj kvalitet fra bl.a. Morgenfrue, Argan,
Jojoba, Borago, Granatæble samt E-vitamin. Granatæbleolie er
meget rig på beskyttende antioxidanter og stimulerer hudens
naturlige cellefornyelsesproces. Den vitaminrige Abrikosolie har
naturens højeste indhold af naturligt A-vitamin.
Nøgleingredienser :
Argan, Borago, Granatæble

TIP
Ansigts- og kropsolien er fri for konservering og parfume
og så ren, at den med fordel kan anvendes til babymassage samt til tør, rød, sart og irriteret hud. Forebygger
desuden strækmærker og gør huden blød og smidig.
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Kropspleje

Specialpleje

KROPSPLEJE

SPECIALPLEJE

50 ml
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Læg- og fodcreme

Håndcreme

Vi kalder den et lille mirakel. Vi har
udviklet den, fordi dine lægge og fødder fortjener det bedste. Vi har gjort
det med evidensbaserede råvarer, der
lindrer trætte, ømme samt hævede
ben og fødder.

Håndcremen forkæler dine hænder
hver dag. Den absorberes hurtigt
af huden og giver din hænder en
beskyttende pleje, der nærer, giver
intens fugt og dejligt bløde hænder.

Cremen mindsker uro i benene og
aktiverer blodcirkulationen. Hestekastanje, Guarana, Arnica og Rødvin
øger blodcirkulationen og får fødderne
til at slappe af. Legactif er et kompleks
bestående af Musetorn, Gyldenris og
Lemon, der reducerer ødemdannelse i
hævede lægge og fødder.

Indholdet af økologiske olier og
ekstrakter gør håndcremen særdeles
stimulerende. E-vitamin, Solsikke,
Kakaosmør og Glycerin nærer og
styrker barrieren. Mallow, Oliven,
Squalene, Hyarulon og Aloe Vera
giver fugt. Olien fra Hassel strammer
op og plejer irriteret, ru og sprukken
hud. Gulerod og Mango har en
styrkende effekt.

Nøgleingredienser :
Guarana, Legactif, Rødvin.

Nøgleingredienser :
Hvid Orkide, Hassel, Hvede.

30 ml

Arnicasalve
u-parfumeret
En klassiker fra Mellisa, som altid er
god at have ved hånden. Den 30 år
gamle opskrift lindrer umiddelbart
alle former for irritation. Salven
er baseret på ekstrakt af friske
Arnicablomsterhoveder og har et
utal af plejende samt forebyggende
egenskaber. Den renser samt heler
sår og rifter, forebygger frostskader
(indeholder ikke vand), plejer flossede
neglebånd, og er ideel til pleje af
huden efter hårfjerning, hvor den
fjerner rødme på et kort øjeblik.

Nøgleingredienser :
Arnica, Abrikos, Solsikke.

Læbepomade
En Mellisa
klassiker
Arnicasalven
er en fortrinlig
førstehjælper

Mellisa Læbepomade tilfører læberne
fylde, gendanner elasticiteten og
giver læberne en sund, rød farve.
Ud over Aloe Vera, Bivoks og Arnica
indeholder Mellisa Læbepomade
Citronmelisse, der stimulerer blodcirkulationen og gør huden smidig
og blød.
Ved dagligt brug forebygger Læbepomaden forkølelsessår.

Nøgleingredienser :
Bivoks, Kakaosmør, Aloe Vera
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Hår- og bodyshampoo
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Hår- og bodyshampoo

Multivitamin Hårshampoo

Multivitamin Bodyshampoo

Skælshampoo

200 ml

200 ml

200 ml

Vores hårshampoo forstærker hårets elasticitet og
styrke som følge af dens rensende og fugtgivende
ingredienser. Den er rig på Antioxidanter, reducerer
splittede ender og efterlader håret stærkt og sundt.

Både vores hår- og bodyhampoo har miljømærket
Svanen og indeholder ingen af de 26 allergener, der
er på EU’s liste over særligt allergifremkaldende
parfumestoffer.

Shampooen er ideel til tør, kløende hovedbund og
sensitiv hud. Er skældannelsen voldsom, anbefales det
at smøre hovedbunden i Mellisas AHA-Urtelotion
om aftenen og lade den sidde natten over.

Nøgleingredienser :
Aloe Vera, Rose, Acai

Nøgleingredienser :
Aloe Vera, Rose, Acai

Nøgleingredienser :
Lægekulsukker, Yucca, Bromelin/Annanas Enzym
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Babypleje

Babypleje

BABY
Mild & økologisk babypleje

P

rodukter til babys sarte hud er selvfølgelig også
en del af Mellisas hudplejeserie. Selv om en
babys fine hud skal udsættes for mindst muligt,
kan der være gode grunde til at give den en
hjælpende hånd. Mellisas produkter er baseret på færrest
mulige ingredienser. De få, der er, er meget milde og helt
fri for allergener.

MELLISA BABYBADEOLIE
En mild badeolie, der indeholder Olivenolie, Morgenfrue
og Aloe Vera. Et par pump olie i badevandet kan være
godt til at afhjælpe vandets udtørrende effekt. Efter badet
tørres baby blidt og forsigtigt for at bevare fugten samt
nærringsstofferne tilført fra badet til babys hud.

MELLISA BABYSHAMPOO
Denne milde babyshampoo indeholder Aloe Vera, der
virker blødgørende og lindrende. Aloe Vera har gode
hudplejende egenskaber og kan mildne udbrud af arp.
Desuden er Mellisas Babyshampoo mærket med Svanen, der garanterer mindst mulig påvirkning af miljøet.
De fugtgivende ingredienser er fremstillet på basis af
100% biologisk nedbrydelige vegetabilske råvarer.
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M E L L I S A B A BY S A LV E
Hud, der er dækket af en ble, er ofte udsat for flere
årsager til irritation. Her beskytter Mellisas Babysalve
ved at lægge en fin barirere over den sarte babyhud.
Desuden virker den helende og genopbyggende med sit
indhold af økologisk Kamille, Arnica og Morgenfrue.
Den er velegnet til en irriteret og rød babynumse samt
røde babykinder.
Babysalven lindrer ømme og sprukne brystvorter
både før og efter amning. Den virker blødgørende,
nærende og helende samt desinficerende. Salven er
vandfri og giver total beskyttelse af babys ansigt i frost
og kulde.

MELLISA BABYLOTION
Efter et bad har al hud – også babyhud – behov for en
beskyttende creme eller lotion for ikke at tørre ud. Mellisas
Babylotion er fremstillet af de reneste og mildeste råvarer,
der virker nærende, fugtgivende og blødgørende. Den fedter ikke og absorberes hurtigt af huden. Indeholder bl.a.
økologisk Jojobaolie, Morgenfrue og Aloe Vera.

V Æ R D AT V I D E

MELLISA
BABYSERIE
Vores Babyserie er
u-parfumeret for at skåne
babys sarte hud mest
muligt. Aloe Vera er en
gennemgående ingrediens i Babyserien, og
Abrikoskerneolien er den
bærende olie.
Nøgleingredienser :
Aloe Vera, Morgenfrue,
Perikon/Johannesur t,
Abrikos.
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Solbeskyttelse

Solbeskyttelse

Nøgleingredienser :
Avocado, Olivien, E-vitamin

Aftersun

SOLSERIE - til hele familien

UVA versus
UVB-solstråler

150 ml

UVA= Aldring af huden
UVB = Brændt /
solskoldet

M

Nøgleingredienser :
Mentol, Asiatisk Vandnavle,
Gingko biloba

ellisas økologiske Solbeskyttelsescremer
indeholder UVA og UVB filtre, som er
godkendt til brug i Svanemærkede produkter.

De indeholder ikke nanopartikler, parabener, parfume
eller hormonforstyrrende stoffer.
Egenskaber: Solbeskyttelsescremerne holder på fugten
og får kuløren til at holde længere. Solbeskyttelsescremerne beskytter huden mod de skadelige stråler fra solen, minimerer risikoen for solskoldning, og forebygger afskalning
af huden.
Du kan forebygge hudkræft ved altid at følge 6 nedenstående regler, når du færdes i solen.

•	Smør et godt lag Mellisa Solbeskyttelse faktor 20eller 30 ind på krop og ansigt alt efter solens styrke
også i skygge i perioden april til oktober.

Mellisa Solbeskyttelse indeholder mange aktive planteekstrakter, der plejer og beskytter huden optimalt under
solbadningen.
Kombinationen af Salvie, Oliven, Aloe Vera, Kamille
og Avokado giver fugt, styrker hudens naturlige fugtbarriere og har beroligende samt anti-inflammatoriske egenskaber. Acai, Vitaminer og Gulerodsfrø beskytter og blødgør
huden optimalt.
Solen er hudens værste fjende, det har Mellisa taget
højde for i sin Solserie.

• Brug solhat, kasket og let tøj.
•	Beskyt altid din hud, når UV-indekset er over 2.
Hold øje med varslinger i medierne.

•	Undgå at være i solen mellem kl. 12 og 15.
• Gå aldrig i Solarie.
•	Søg skygge med jævne mellemrum.
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EFTER SOLEN
Huden har brug for fugt
og pleje, når den har
været i solen
Mellisas Aftersun giver en dokumenteret reduktion af solskader,
celleskader og DNA-skader.
Den modvirker rynker, tab af
elasticitet samt reducerer afskalning og hudirritationer.
Det nærende Kakaosmør og de
stærke Antioxidanter fra C- og
E-vitamin, sikrer hudens optimale fugtbalance og beskyttelse.
Menthol virker kølende og
forfriskende på huden.
Cremen er beriget med
fugtgivende, beskyttende og
plejende olier fra Avokado,
Oliven, Solsikke samt
Glycerin. Lavendel, Morgenfrue, Aloe Vera og Rød Solhat
lindrer, reparerer og beroliger.
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GUIDE
TIL DIN HUDTYPE

NORMAL HUD
Normal hud er kendetegnet ved at have
en jævnhed i strukturen, som ikke er
forstyrret med ujævnheder, såsom tørre
flager og bumser. Det specifikke for en
normal hudtype er, at den hele tiden er i
stand til at forny, hele og fugte sig selv. En
normal hud har en sund glød med en god
blodcirkulation under huden, som tydeligt
kan ses på selve yderhuden.

Se hudpleje-guide
på mellisa.dk
Her finder du udførlige
step-by-step-guider til
enhver hudtype.

Normal hud skal først og fremmest have
fugt og plejes med produkter, der beroliger, heler og genopbygger.

SÅDAN GØR DU:

Rens dit ansigt hver morgen og aften med
Mellisa Rensemælk eller Ansigtsvaskegel og
spray med Mellisa Skintonic. Anvend alle 4
sera eller brug to forskellige sera morgen
og aften for at dække forskellige behov.
Plej med Mellisa Dagcreme til normal
og sensitiv hud eller D-vitamincreme
med faktor 10 om morgenen og Mellisa
Natcreme om aftenen.
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TØR HUD
Den tørre hud er karakteriseret ved, at den er lidt ru eller
irriteret i overfladen. Den kan i
princippet godt have fået fyldt
fugtdepoterne op, men har problemer med at holde på fugten.
SÅDAN GØR DU:

Rens dit ansigt hver morgen og
aften med Mellisa Rensemælk
og ton med Mellisa Skintonic.
Plej med Mellisa AHA-creme og
Dagcreme til tør og fugtfattig
hud eller D-Vitamincreme om
morgenen. Plej med Mellisa
Fugtgivende Natserum og
Mellisa Natcreme om aftenen.
Brug endvidere Mellisa Skrubbecreme og Fugtmaske 1-2 gange
om ugen.
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Se hudpleje-guide
på mellisa.dk
Her finder du udførlige
step-by-step-guider til
enhver hudtype.

SART OG SENSITIV HUD
Den sar te hud reagerer på forskellige typer ingredienser, den ikke kan
tåle. Den kan have tendens til allergisk rødmen og kløe samt eksem.
Den er især kendetegnet ved at være mere påvirkelig over for kulde og
varme. Den sar te hud har som alle andre hudtyper brug for fugt.
Mellisa har uparfumerede produkter, der egner sig godt til denne
hudtype.
SÅDAN GØR DU:

Rens dit ansigt hver morgen og aften med Mellisa Rensemælk og ton
med Mellisa Skintonic. Anvend Mellisa Mineralserum og Citronmelissecreme eller Ansigts- og kropsolie morgen og aften. Mellisa Øjencreme
og Øjengele er uden parfume og derfor velegnet til den sar te hud.
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Se hudpleje-guide
på mellisa.dk
FEDTET OG UREN HUD
Hvis huden har en overproduktion af
talg, er det vigtigt at vælge den rette
hudpleje. Forsøg ikke at udtørre en
fedtet hud, det vil blot skabe endnu
større problemer.
Mellisa produkter til uren og fedtet
hud, hjælper med at balancere talgproduktionen og få eventuelle store
porer til at trække sig sammen.

Her finder du udførlige
step-by-step-guider til
enhver hudtype.

MODEN HUD
Den modne hud har brug for lidt af
det hele. Med alderen nedsættes tempoet for cellefornyelsen og produktionen af Hyaluronsyre og Kollagen.
Mellisa produkter med Hyaluronsyre
hjælper med at holde på fugten i
huden og giver den fylde og spændstighed. Men der skal også Vitaminer og
Antioxidanter til for at booste gløden
og stramme op.

SÅDAN GØR DU:

Rens dit ansigt hver morgen og aften
med Mellisa Ansigtsvaskegel og ton
med Mellisa Skintonic. Anvend Mellisa
Multivitaminserum eller AHA Cremeserum. Anvend Mellisa Dagcreme til
fedtet og uren hud samt om aftenen
Mellisa Ansigtsgele, grundet dens
rensende egenskaber.
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SÅDAN GØR DU:

Rens dit ansigt hver morgen og aften
med Mellisa Rensemælk eller Mellisa
Ansigsvaskegel og ton med Mellisa
Skintonic. Brug også Mellisas Skrubbecreme eller AHA-Cremeserum for at
hjælpe huden med at komme af med
de døde hudceller samt sætte far t på
cellefornyelsen. Anvend alle 4 sera eller
brug to forskellige sera morgen og
aften for at dække forskellige behov.
Slut af med Mellisa Multivitamin
Creme, der er en 24-timers antirynkecreme.

43

Planteleksikon

ET UDPLUK AF VORES PLANTELEKSIKON

ABRIKOS – PRUNUS ARMENIACA

ACAI – EUTERPE OLERACEA

ACEROLA – MALPIGHIA GLABRA

Er en fremragende fugtgiver, der modvirker tør, kløende
og sensitiv hud. Indholdet af E-vitamin virker revitaliserende, giver antirynke effekt samt udglatter huden.

Har en opstrammende, helende og rensende effekt
på huden. Indholdet af vitaminer, mineraler og nærringstoffer giver fugtgivende og antioxidant virkning.

En stærk antioxidant der lindrer hudirritation, giver
en intensiv fugtpleje, opstrammer og modvirker
aldringstegn.

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Dagcreme til fedtet og uren hud, Ansigtsgele, Multivitamincreme, Øjencreme, Citronmelissecreme,
Ansigts- og Kropsolie, Babylotion, Babysalve,
Arnicasalve, Læbepomade

Anvendes i: Multivitamincreme,
Natcreme, Øjencreme, Fugtmaske,
Solbeskyttelsescreme faktor 20 og 30,
Antirynkeserum, Bodyshampoo, Hårshampoo

Anvendes i: Halscreme, Multivitaminserum

Reducerer tegn på fedtet hud, mindsker porer og
giver blødhed. Bukko udglatter og forfiner hudens
struktur samt bevarer dens vitalitet og glød.

AFFIPORE/BUKKO – AGATHOSMA BETULINA

Reducerer rødme i huden samt forbedrer og beroliger stresset hud. Agastache Mexicana gendanner
barrierefunktionen og giver udstråling.

AGASCALM – AGASTACHE MEXICANA

AHA-20, PRONALEN/FRUGTKOMPLEKS UDVUNDET AF

Anvendes i: Multivitaminserum

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud

Modvirker alderstegn og giver en glattere og mere
elastisk hud. Det reducerer r ynker, fremmer cellefornyelsen og revitaliserer huden, så den holder på
fugten.

ANNANAS, PASIONSFRUGT OG VINDRUE

Anvendes i: AHA Ur telotion, AHA-Creme, Rensemælk
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Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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ALGEOLIE – LAMINARIA DIGITATA OG LAMINARIA
HYPERBOREA

En stærk antioxidant, der er rig på vitaminerne A, B, C,
D og E. De brune alger virker beroligende, beskyttende
og fugtgivende på huden. De stimulerer blodcirkulationen og renser.

ALLANTONIN

AQUAXTREM/RABARBER

Aktiverer hudens mekanismer med en langvarig fugtbehandling og antiage effekt, da det fugter indefra.
Det genopbygger hudens yderste lag og reducerer
afskalning.
Anvendes i: Citronmelissecreme og AHA-Ur telotion
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ASIATISK VANDNAVLE – CENTELLA ASIATICA

AVOKADO – PERSEA GRATISSIMA

BIVOKS – CERA ALBA

Findes i roden fra lægeplanten Kulsukker. Den virker
lindrende og fremmer den naturlige celledeling.
God til tør, sar t og skadet hud.

Har fugtgivende, blødgørende og antiinflammatoriske
egenskaber. Indholdet af planteslim virker sårhelende,
lindrende og beroligende.

Bevarer hudens elasticitet og virker antiaging. Indholdet
af vitaminer og antioxidanter renser, nærer og fugter
huden. Virker endvidere beroligende og lindrende.

En stærk antioxidant der fremmer dannelsen af
kollagen fibre. Er rig på E Vitamin og monoumættede
fedtsyrer, der sikrer og bevarer fugtniveauet i huden.

Naturvoks udvundet af bikager. Består af plantevoks,
pollen og et sekret som bierne fremstiller. Bivoks
danner en fugtgivende hinde på huden.

Anvendes i: Citronmelissecreme

Anvendes i: Natcreme, Øjengele, Øjencreme, Håndcreme, Rensemælk, AHA Ur telotion, Bodylotion,
Babylotion, Baby Badeolie, Babysalve, Babyshampoo,
Ansigtsvaskgel, Aftersun, Solbeskyttelse faktor 20 og
30, Læbepomade, Bodyshampoo, Hårshampoo

Anvendes i: Dagcreme til fedtet og uren hud, Halscreme,
Bodylotion, Aftersun

Anvendes i: Aftersun, Solbeskyttelse faktor 20 og 30,
Fugtgivende Natserum

Anvendes i: Babysalve, Arnicasalve, Læbepomade

Anvendes i: Dagcreme til fedtet og uren hud, Læg- og
fodcreme, Antirynkeserum, Halscreme, Fugtgivende
Natserum

– RHEUM RHAPONTICUM

ALOE VERA

ET UDPLUK AF VORES PLANTELEKSIKON

ARGANOLIE – ARGANIA SPINOSA

ARNICA – ARNICA MONTANA

BLÅBÆR – VACCINIUM MYRTILLUS

Blødgør og reducerer rynker ved at genoprette
hudens fugtighed. Indholdet af antioxidanter, E
vitamin og oliesyre forhindrer tab af fugt i huden og
virker antiaging.

Den virker antiinflammatorisk og stimulerer mikrocirkulationen. Endvidere har Arnica antibakterielle
egenskaber, reducerer hævelser og fremmer heling
af vævet.

Indholdet af bioflavonoider har antioxidant effekt,
samt B- og C vitamin nærer, fugter og lindrer irritation. Blåbær øger peeling effekten, styrker hudens glød
samt udglatter.

Anvendes i: Fugtmaske, Ansigts- og kropsolie

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Ansigtsgele, Læg- og fodcreme, Babysalve, Arnicasalve, Læbepomade

Anvendes i: AHA-Creme og Øjengele

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

BORAGO – BORAGO OFFICINALIS

Renser, lindrer og beskytter huden ved at stimulere hudens barrierefunktion med antiage effekt og
beskytter huden mod bakterielle infektioner.
Anvendes i: Fugtmaske, AHA-Ur telotion,
Ansigts- og kropsolie

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

CARESOFT – CURCULIGO ORCHIOIDES

Virker reparerende, forbedrer og regenererer
barrierefunktionen samt beskytter mod udefra
kommende faktorer. Det indeholder A-,B- og C
Vitaminer
Anvendes i: Øjencreme
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CITRONMELLISSE – MELISSA OFFICINALIS

Toner huden og reducerer rødme. Det virker antiinflammatorisk og behandler irriteret hud. Velegnet til
sart og sensitiv hud.
Anvendes i: Rensemælk, Citronmelissecreme,
Læbepomade

EDELWEISS – LEONTOPODIUM ALPINUM
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KOLLAGEN

Giver huden struktur, fugt, elasticitet og glød. Det
binder væske, giver huden fylde og reducerer rynker.
Det er som en springmadras, der holder din hud
smidig.
Anvendes i: Ansigtsgele, Fugtmaske og Halscreme

EVERLASTING – HELICHRYSUM STOECHAS

LÆGEKULSUKKER – SYMPHYTUM OFFICINALE

GINKGO BILOBA

LÆGEBURRE/GLATBURRE/ARCITUM MAJUS.

GLYCERIN

Gendanner vævet i huden, virker rensende og blødgørende. Lægekulsukker virker sårhelende, hudreparerende samt fugtgivende.

Stimulerer vævet, forbedrer mikrocirkulationen og
beskytter mod de frie radikaler. Ginkgo Bioloba tilfører
huden energi og vitalitet.

Lægeburre har hudreparerende egenskaber, hæmmer
inflammation, virker rensende og beskytter cellemembranen.

Glycerin har fantastiske fugtgivende og fugtbevarende egenskaber. Virker blødgørende, udglattende og
beskyttende.

Anvendes i: Øjengele og Skælshampoo

Anvendes i: Citronmelissecreme, Aftersun,
Antirynkeserum

Anvendes i: Dagcreme til fedtet og uren hud,
AHA-Ur telotion, Skælshampoo

Anvendes i: Natcreme, Multivitamincreme,
D-vitamincreme, Dagcreme til tør og fugtfattig hud,
Håndcreme, Fugtmaske, AHA-Ur telotion, Bodylotion,
Babylotion, Ansigtsvaskgel, Aftersun, Solbeskyttelse
faktor 20 og 30

GELMOIST/RØDE ALGER - CHONDRUS CRISPUS

Giver huden fugt, elasticitet og friskhed. Den
reducerer alderstegn og tilfører huden antioxidanter.
Dens antiinflammatoriske og rensende egenskaber
beskytter huden.

Tilfører huden antioxidanter via indholdet af
flavonoider (polyphenoler). Den antioxidante effekt
hæmmer de frie radikalers dannelse og giver høj
anti-age effekt.

Rig på A, B, C og E-Vitamin samt mineraler og
tilfører huden næringsstoffer og fugt. Det giver en
fast hud, strålende teint og reducerer r ynker og fine
linjer.

Anvendes i: Antirynkeserum, Multivitamincreme

Anvendes i: Halscreme og Øjengele

Anvendes i: Øjengele

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

ET UDPLUK AF VORES PLANTELEKSIKON

GOJI – LYCIUM BARBARUM

GRANATÆBLE - PUNICA GRANATUM

GRAPE – VITIS VINIFERA

Goji har et højt indhold af vitaminer og aminosyrer,
der giver huden ny energi. Virker stimulerende, fugtgivende, helende og blødgørende.

Har et højt indhold af antioxidanter og C Vitamin,
der stimulerer dannelsen af Kollagen og sikrer huden
fylde og spændstighed samt virker antiinflammatorisk.

Giver friskhed og en naturlig peeling, da den har
eksfolierende egenskaber og fjerner de gamle, døde
hudceller. Den virker som en stærk antioxidant.

Anvendes i: Multivitaminserum, Fugtmaske

Anvendes i: Ansigts- og kropsolie

Anvendes i: Multivitamincreme, Antirynkeserum

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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GRÆSKAR – CUCURBITA MAXIMA

Øger hudens elasticitet samt tilfører fugt til det dybe
hudlag. Vitaminerne A, C og E genopretter hudens
glatte udseende og reducerer tørhed i huden.

Anvendes i: D-vitamin med solfaktor

Anvendes i: Citronmelissecreme, Mineralserum,
Øjencreme, Antirynkeserum

GLADBACK Ñ PORIA COCOS

Gladback genskaber ungdommelige elementer i
huden. Den øger mikrocirkulationen samt reducerer 
rynker, der giver en ungdommelig teint.
Anvendes i: Rensemælk
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GRØN ALGE – CAULERPA LENTILLIFERA

Græskar indeholder flavonoider samt C og E Vitamin,
der styrker kapillærerne. Det renser, eksfolierer og
tilfører huden næring og fugt.

GULEROD – DAUCUS CAROTA

GRØN TE – CAMELLIA SINENSIS

Tilfører huden antioxidanter og vitaminer. Den heler,
renser og desinficerer huden med antiinflammatorisk
effekt. Den virker lindrende på følsom og irriteret
hud.
Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Ansigtsgele, Skrubbecreme, Bodylotion,
Ansigtsvaskegel

HAVTORN – HIPPOPHAE RHAMNOIDES

Gulerodsfrøolie plejer, regenererer og stimulerer huden.
Den indeholder bl.a. vitaminerne B, C, D og E og
behandler skadet, tør og moden hud. Den styrker og
bevare hudens fasthed.

En stærk antioxidant der beskytter huden mod
alderstegn. Den fugter, nærer og bevarer hudens
vitalitet og reparerer hudbarrieren med antibakterielle og antiseptiske egenskaber.

Anvendes i: Ansigtsgele, Dagcreme til normal og sensitiv hud, Håndcreme, Læg- og fodcreme, Skintonic,
Skrubbecreme, Bodylotion, Babylotion, Aftersun,
Solbeskyttelse faktor 20 og 30

Anvendes i: AHA-Creme, Fugtgivende Natserum,
Dagcreme til tør og fugtfattig hud

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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HESTEKASTANJE – AESCULUS HIPPOCASTANUMANUM

HIBISCUS – HIBISCUS SABDARIFFA

Den øger blodcirkulationen og forhindrer vandtab i
huden og har antiinflammatoriske egenskaber. Hestekastanje genopretter hudens struktur og elasticitet.

Hibiscus hæmmer nedbrydningen af de elastiske fibre
i huden og reducerer oxidative skader. Den fastholder endvidere tonen og elasticiteten i huden.

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Multivitamincreme, Ansigtsgele, Læg- og fodcreme

Anvendes i: Halscreme, Øjencreme, Skintonic

HONNING - MEL

HOMEOSTATINE
– ENTEROMORPHA COMPRESSA/CAESALPINIA SPINOSA
COMPRESSA/CAESALPINIA SPINOSA

Indeholder Grønne Alger samt Tara. Det hæmmer
fine linjer i huden og reducerer rynker. Det fastholder fugt og giver en sund glød.
Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud

HVEDEKIM – TRITICUM VULGARE

Tilfører huden antioxidanter. Den tiltrækker og fastholder fugt, virker anti-irriterende og helende, og gør
huden glat, fugtig med en forfrisket og sundere glød.

Indeholder vitaminer, mineraler og proteiner, der bl.a.
binder fugten og opbygger bindervævet. Den virker opstrammende, antiaging, blødgørende samt udglattende.

Anvendes i: Mineralserum og Skælshampoo

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
D-vitamincreme, Øjengele, Skintonic, AHA-Ur telotion, Bodylotion, Babylotion, Ansigtsvaskegel,
Antirynkeserum
Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

HVID LILJE – LILLIUM CANDIDUM

Lægger filmdannende lag på huden, som fremmer
hudens fugtbalance. Den holder på vandet i huden
og opretholder fugtniveauet, som forbedrer hudens
fleksibilitet.
Anvendes i: Håndcreme
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HVID TE – CAMELLIA SINENSIS

Hvid Te virker hudreparerende, sårhelende og opstrammende. Den har antiinflammatoriske egenskaber og er
en stærk antioxidant.
Anvendes i: Natcreme, Øjencreme,
Rensemælk, Skintonic, Citronmelissecreme

HYDROMANIL – CAESALPINIA SPINOSA
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HYALURON - SODIUM HYALURONATE

Hyaluronsyre findes naturligt i kroppen, i næsten hver
eneste celle. Den er et vandskabende molekyle, som
binder vand. Den beskytter mod udtørring, virker
udfyldende samt udglatter linjer og rynker.
Anvendes i: Rensemælk, Håndcreme, D-Vitamincreme,
Dagcreme til tør og fugtfattig hud

HYLD – SAMBUCUS NIGRA

HYBEN – ROSA CANINA

ET UDPLUK AF VORES PLANTELEKSIKON

INGEFÆR – ZINGIBER OFFICINALEE

Sætter gang i mikrocirkulationen og fremmer næringsstoffernes optagelse i huden. Det renser, heler, desinficerer og tilfører huden antioxidanter og vitaminer.

Har en beroligende effekt og behandler irriteret og
følsom hud. Den regenererer og heler huden med
sine antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaber.

Anvendes i: Fugtgivende Natserum, Multivitaminserum

Anvendes i: Multivitaminserum, Skrubbecreme,
Skælshampoo

Anvendes i: Ansigts- og kropsolie Babylotion, Baby
Badeolie, Babysalve, Ansigtsvaskegel

HØRFØ – LINUM USITATISSIMUM

JORDBÆR – FRAGARIA ANANASSA

Giver en umiddelbar og langvarig fugtbehandling. Det
regulerer afskalning, udglatter og gør huden fleksibel.
Den renser og behandler tør, skadet og ældet hud.

Reducerer rødme i huden samt forbedrer og beroliger stresset hud. Den gendanner barrierefunktionen,
udstrålingen, og udjævner tonen i en fugtet hud.

Hørfrø virker fugtgivende og blødgørende. De har
et højt indhold af proteiner og E Vitamin. Hørfrø
holder på fugten og er en stærk antioxidant.

Rig på næringsstoffer og antioxidanter, der renser, opstrammer, sammentrækker og giver antiage effekt. De
tilføjer fugt, mindsker porerne og virker eksfolierende.

Anvendes i: Skintonic

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud

Anvendes i: Mineralserum og
Dagcreme til fedtet og uren hud

Anvendes i: AHA-Creme, Øjengele, Ansigtsvaskegel

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

JOHANNESURT/PERIKON – HYPERICUM PERFORATUM

Har en blødgørende og opstrammende virkning.
Den udglatter rynker, forbedrer barrierefunktionen og
gør huden fast og elastisk, tilføjer fugt og antiage.

ALMINDELIG ENE – JUNIPERUS COMMUNIS

Giver en intens rensende behandling af hud, der
er fedtet og med tendens til akne. Den virker antiseptisk og sammentrækkende med reparerende og
helende egenskaber.
Anvendes i: Ansigtsgele og Rensemælk

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

JOJOBA – BUXUS CHINENSIS

Jojoba er en fugtgivende olie, der forsinker vandtab
og øger fugtniveauet i huden. Jojoba har reparerende egenskaber, styrker hudens barriere og øger
fleksibiliteten.
Anvendes i: Natcreme, Rensemælk, AHA-Ur telotion,
Ansigts- og kropsolier, Babylotion

KAKAOSMØR – THEOBROMA CACAO

Giver intens fugtpleje. Reducerer rødme og irriteret hud.
Virker nærende, blødgørende, opstrammende, sårhelende
og beskyttende.
Anvendes i: I en stor del af Mellisas hudplejeprodukter
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KAMILLE – CHAMOMILLA RECUTITA

Reducerer inflammation, lindrer og plejer sart og stresset hud. Den er rig på antioxidanter, der plejer irriteret
hud med antiage effekt.

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Natcreme, Øjengele, Rensemælk, Skintonic, Skrubbecreme, AHA-Creme, Bodylotion, Babysalve, Ansigtsvaskegel, Solbeskyttelse faktor 20 og 30, Skælshampoo, Arnicasalve, Læbepomade

Anvendes i: Natcreme

LAKRIDS – GLYCYRHIZA GLABRA
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KRANSBURRE – MARRUBIUM VULGARE

Kamille virker lindrende på sar t og irriteret hud.
Den indeholder antioxidanter der reparerer, beskytter og beroliger huden.

LANOLIN

KÆMPENATLYS – OENOTHERA BIENNES

Virker betændelseshæmmende, beroligende og
helende på rødme samt tør hud med sine antiinflammatoriske, antioxiderende og antimikrobielle
egenskaber.
Anvendes i: Ansigtsgele, Dagcreme til normal og sensitiv hud, Mineralserum, Fugtgivende Natserum

LAVENDEL – LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Virker antiinflammatorisk og reparerer hudens
barrierefunktion med sine antioxiderende og
antimikrobielle egenskaber.

Beskytter, virker antibakteriel og rensende. Lanolin
blødgør og fugter huden og øger elasticiteten og
smidigheden.

Har en beroligende samt afstressende effekt. Den lindrer rødme og afskalning af huden og virker rensende
og sårhelende på sprukken, revnet eller irriteret hud.

Anvendes i: AHA-Ur telotion, Citronmelissecreme

Anvendes i: Arnicasalve

Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud,
Natcreme, Læg- og fodcreme, Skrubbecreme,
Aftersun

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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LEGACTIF (MUSETORN- RUSCUS ACULEATUS ,

LEMON – CITRUS LIMON

LINEFILL – SESAMUM INDICUM

GYLDENRIS- SOLIDAGO VIRGAUREA OG CITRUS LIMON)

Indeholder AHA, C vitaminer og proteiner, der
forbedrer blodcirkulationen og fleksibiliteten i huden.
Den modvirker alderstegn og har antioxidant effekt.

Påfylder rynker og folder og giver en naturlig
volume-effekt omkring læberne, munden og i ansigtet.
Det giver et forynget, attraktivt og afslappet ansigt.

Anvendes i: Læg- og fodcreme

Anvendes i: Dagcreme til fedtet og uren hud,
Ansigtsgele, Halscreme, Skrubbecreme,
Multivitaminserum

Anvendes i: Fugtgivende Natserum og
Antirynkeserum

Stimulerer blodcirkulationen og reducerer hævelse i
ømme ben. Aktiverer blodgennemstrømningen.

LÆGESTOKROSE – ALTHEA OFFICINALES

Hæmmer nedbr ydning af hyaluronsyre, hvilket
gavner huden, da det vedligeholder fugtniveauet.
Forebygger aldringstegn og reducerer inflammatoriske processer.
Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud, AHAcreme, Skælshampoo, Multivitaminserum

MACADAMIA – MACADAMIA TERNIFOLIA

MALLOW – MALVA SYLVESTRIS

Virker helende, fugtgivende, udjævnende og nærende
på huden. Den har antiage effekt og beskytter din hud
mod frie radikaler samt reducerer dannelse af sebum.

Indeholder planteslim der virker beroligende, blødgørende og fugtgivende. Den modvirker rødme og
tør hud samt aktiverer blodgennemstrømningen.

Anvendes i: Skrubbecremen og Multivitamincremen.

Anvendes i: Håndcreme, AHA-Creme,
Bodylotion

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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MANDEL – PRUNUS AMYGDALUS

Indeholder kulhydrater og AHA, der absorberer vand.
Forebygger tab af vand og lægger et beskyttende lag
på huden af fugtgivende antioxidanter.

Anvendes i: Mineralserum, Rensemælk og
Fugtgivende Natserum

Anvendes i: Ansigtsgele, Multivitamincreme, Natcreme,
Øjengele, Håndcreme, Skintonic, Skrubbecreme,
AHA-creme, Multivitaminserum

MESTERROD-PEUCEDANUM OSTRUTHIUM

Virker antiinflammatorisk, sårhelende og regenererende. Dens antioxiderende egenskab virker
revitaliserende og for yngende og giver en glat blød
hud dag og nat.
Anvendes i: Skintonic
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MANGO – MANGIFERA INDICA

Har et højt fedtsyreindhold og en blødgørende
effekt, der virker sårhelende samt fugtgivende.
Den er god til behandling af følsom hud.

MINERALKOMPLEKS:

MARIETIDSEL – SYLIBUM MARIANUM

Modvirker dannelsen af frie radikaler og virker som
en stærk antioxidant. Den styrker og regenererer
cellevæggene. Det er den plante, der er rigest på
A Vitamin.
Anvendes i: Multivitamincreme,
AHA-Ur telotion

MORGENFRUE – CALENDULA OFFICINALIS
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OLIVEN – EUROPAEA

Er en power ingrediens, der virker antiinflammatorisk og beskytter imod frie radikaler. Den er rig på
polyphenoler og antioxidanter.
Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud, Håndcreme, Fugtmaske, Læg- og fodcreme, AHA-Ur telotion, Citronmelissecreme, Bodylotion, Babylotion,
Baby Badeolie, Aftersun, Solbeskyttelse faktor 20 og 30

ROSMARIN - ROSMARINUS OFFICINALIS

PEARLESSENCE - CONCHIOLIN

PHYTOPLANKTON

En perle fra naturen med kraftfuld anti-age effekt.
Indeholder proteinet Conchiolin der regenererer
og forynger huden. Det reducerer pletter og store
porer på huden.

Beskytter og reparerer huden samt renser og
reducerer alderstegn. Indholdet af protein virker
fugtgivende. Modvirker inflammation og lindrer sar t
og irriteret hud.

Anvendes i: AHA-Creme

Anvendes i: Ansigtsgele

SESAMOLIE - SESAME INDICUM

SHEASMØR - BUTYROSPERMUM PARKII.

Mineraler genopbygger cellerne og tilfører fugt i hornlaget. De forhindrer dehydrering, øger fleksibiliteten og
virker blødgørende.

Beskytter, nærer og giver intensiv fugtpleje til ru, tør og
irriteret hud. Dens antiinflammatoriske og antimikrobielle egenskaber har helende og rensende effekt.

Rosmarin har rensende, antiinflammatoriske og antioxiderende egenskaber. Rosmarin har antiage virkning og er
meget opstrammende.

Sesam forbedrer hudens elasticitet og udglatter den.
Indholdet af E Vitamin reducerer alderstegn, virker
antiaging og er en stærk antioxidant samt fugtgiver.

Gendanner hudens fugtniveau samt renser og desinficerer
huden. Indholdet af oliesyre og linolsyre virker antibakterielt, forbedrer hudens barrierefunktion og fugtniveau.

Anvendes i: Rensemælk, Citronmelissecreme,
Mineralserum

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Ansigtsgele, Øjencreme, Læg- og fodcreme, Ansigtsog kropsolie, Babylotion, Baby Badeolie, Babysalve,
Aftersun, Arnicasalve

Anvendes i: : D-vitamincreme, Multivitamincreme,
Dagcreme til fedtet og uren hud, Øjencreme, Rensemælk, Skintonic, Bodylotion, Aftersun, Skælshampoo,
Læbepomade

Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud,
Natcreme, Halscreme, AHA-creme, Antirynkeserum,
Fugtgivende Natserum

Anvendes i: Dagcreme til normal og sensitiv hud,
Dagcreme til tør og fugtfattig hud, D-vitamincreme, Multivitamincreme, Natcreme, Halscreme,
Øjencreme, Håndcreme, Fugtmaske, Babylotion,
Mineralserum

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk
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SQUALENE - UDVUNDET AF OLIVEN.

En kraftig antioxidant der trænger dybt ned i
cellerne, beskytter sund og glat hud mod rynker.
Genopretter og forbedrer fugtbalancen.
Anvendes i: Dagcreme til tør og fugtfattig hud,
D-vitamincreme, Halscreme, Natcreme, Håndcreme,
Fugtmaske, Læg- og fodcreme, AHA-Ur telotion,
Arnicasalve

D VITAMIN - PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES
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TENS-UP BESTÅR AF CIKORIE - CICHORIUM INTYBUS

TIMIAN – THYMUS VULGARIS

OG TARA - CAESALPINIA SPINOSA

Genopretter huden med sine løftende egenskaber og
anti-age effekt. Det virker opstrammende og udglattende. Reducerer rynker og blødgør huden.

Har en rensende og antiseptisk effekt på huden. Den
virker antiinflammatorisk, antiirritant og stimulerende.
Den reducerer skæl og akne og efterlader huden
renset.

Anvendes i: Antirynkeserum, Fugtmaske og
Halscreme

Anvendes i: Dagcreme til fedtet og uren hud,
Ansigtsvaskgel, Skælshampoo

VITASOURCE - SCUTELLARIA BAICALENSIS

I avokadoens kerne er naturens rigeste kilde til
naturlig D-vitamin. Avokadokerne-smørret
gennemtrænger hudbarrieren, tilfører D-vitamin
og beskytter mod ældning.

Vitasource er et innovativt rent aktiv, der forsinker
aldring af cellerne. Det øger hudens elasticitet og
fasthed. Gendanner de egenskaber hudcellerne
havde 10 år tidligere.

Anvendes i: : D-Vitamincreme

Anvendes i: : Multivitamincreme

Se udvidet planteleksikon på Mellisa.dk

XERADIN – ENG SALVIE – SALVIA SCLAREA

Øger fugtniveauet i din hud og har en dokumenteret
virkning i mere end 24 timer. Det fastholder fugten ved
at modvirke vandtab i huden og har antiage effekt.
Anvendes i: : Dagcreme til tør og fugtfattig hud,
Dagcreme til fedtet og uren hud, D- Vitamincreme,
Fugtmaske, Multivitamincreme, Natcreme, AHAUr telotion, Solbeskyttelse faktor 20 og 30
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