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Luonnonmukaisen kuorintamme salaisuutena on huolella valitut yrtit, 

jotka hierotaan iholle erikoismenetelmäämme hyödyntäen. Tämä

stimuloi ihon pintaverenkiertoa sekä aineenvaihduntaa. Tällä prosessilla  

ihon tarvitsema uudistumisaika lyhentyy 28 päivästä vain viiteen 

päivään – luonnollisella tavalla. .  

Dermatologin lääketieteellisen tietämykseni ansiosta olen kyennyt

jatkuvasti kehittämään GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta                 -menetelmää

kuluneiden vuosien aikana. Tänä päivänä pystymme auttamaan  

erityyppisistä iho-ongelmista kärsiviä saavuttamaan kauniin ihon 

- ongelmatyypistä riippuen myös ilman kuorintaa .

Alkuperäistä GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -hoitoa tarjoavat ®

sertifioidut kauneudenhoidon ammattilaiset ja lääkärit. Olethan 

yhteydessä paikalliseen palveluntarjoajaan henkilökohtaisesti

räätälöidyn hoitosuunnitelman saamiseksi.

Rakkaat asiakkaamme, 

Terveisin, Dr. med. Christine Schrammek-Drusio,
dermatologi/allergologi & anti-aging-asiantuntija

& tytär  Christina Drusio, lääkäri

60 vuotta sitten äitini Christine Schrammek kehitti alkuperäisen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta  -menetelmän,  ®  
joka auttaa erityyppisten iho-ongelmien kanssa kamppailevia saavuttamaan puhtaan ja kirkkaan ihon. 



Alunperin Christine Schrammek etsi
apukeinoa tulehduksien ehkäisyyn ja
ihon rauhoittamiseen GREEN PEEL 

-hoidon jälkeen. Hän kehitti 
ensimmäisen sävyttävän hoitovoiteen

®

epäpuhtauksia vastaan - alkuperäisen
Blemish Balmin. 
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1999
 Christine Schrammek 

inspiroi ihmisiä 
kaikkialla maailmassa

puheillaan ja esityksillään. 

2009
Seuraavina vuosina alkuperäinen 
GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta 
Classic laajeni kahdella
lisämenetelmällä hoitaa iho-

ongelmia vielä henkilökohtaisemmin.

2017

Danasta tuli uusi 
GREEN PEEL® kasvo.

Miksi GREEN PEEL®?

• Luonnollinen hoitomenetelmä - ilman kemiallisia  lisäaineita  

• Menestynyt yli 50 maassa 60 vuoden aikana 

• Yksilölliset hoitomahdollisuudet melkein jokaiselle ihotyypille 

• Ihon laadun paraneminen, ratkaisu moniin iho-ongelmiin 

• Vain yrttisyväkuorinta -menetelmä on palkittu  Beauty  Forum 

   R

SKY:n palkitsema Lajinsa paras 2017 hoitomenetelmä

eaders’ Choice Award -palkinnolla  

•
2009/2010
2011/2012

2017



Ihon tilanne /  ongelma Classic Energy Fresh Up

Paljon epäpuhtauksia

Tavalliset epäpuhtaudet, lievistä kohtalaisiin

Äkilliset epäpuhtaudet tai ihoreaktiot 
esim. stressitekijät

*

Suuret ihohuokoset

Näkyvät, syvät rypyt *

Ohuet rypyt

Ihon pigmenttimuutokset ** (kevyt) **

Kalpea iho

Epätasainen iho, arvet

Väsynyt iho

Yleinen tyytymättömyys, ikääntymisen merkit

*useita kertoja tai kuurina    **useita kertoja yhdessä Mela White -tuotteiden kanssa käytettynä
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GREEN PEEL®

 Alkuperäinen yrttisyväkuorinta

/Seka- ja rasvainen iho
Talikystat

Huono verenkierto/
Kalpea iho

Ihon pigmenttimuutokset

Ikääntyvä ja auringon vahingoittama
 iho / Ihon veltostuminen

Arvet



Potkua raikkaudesta.

Ilman  kuorintavaikutusta.

GREEN PEEL®

Fresh Up



Potkua raikkaudesta.

Ilman  kuorintavaikutusta.

GREEN PEEL®

Fresh Up

www.greenpeel.com

GREEN PEEL® Fresh Up on hellävaraisin kolmesta hoitomenetelmästä. Iho virkistyy ja 

raikastuu – täysin ilman kuoriutumista.

Luonnolliset yrtit auttavat aktivoimaan verenkiertoa, jolloin ihohuokoset avautuvat ja iho  

kykenee optimaalisesti vastaanottamaan ainesosia.

GREEN PEEL® Fresh Up avulla iho sädehtii  uutena ja raikkaana. Solut ovat ravittu ja ihon 

laatua on kestävästi parannettu. Täydellinen hoito väsyneelle iholle.

Vinkki: GREEN PEEL® Fresh Up ei ole tarkoitettu vain kasvoille. Sitä voi myös käyttää muille ihoalueille, 

jotka altistuvat auringolle, kuten käsille.

Hoito sopii myös erinomaisesti ihon ikääntymisen ja elastisuuden vähentymisen ennalta- 

ehkäisyyn - varsinkin kun ihossa ei vielä näy ikääntymisen merkkejä.

GREEN PEEL® Fresh Up sopii

• väsyneelle iholle                                                     • kalpeille kasvoille 

• ihon ikääntymisen ensimmäisiin merkkeihin                                         • käsien ja kaulan ihon hoitoon



Potkua elinvoimaisuudesta.

 

Ilman  kuorintavaikutusta.

GREEN PEEL®

Energy



Potkua elinvoimaisuudesta.

 

Ilman  kuorintavaikutusta.

GREEN PEEL®

Energy

www.greenpeel.com

GREEN PEEL® Energy tuo iholle näkyvästi uutta energiaa. Hoitomenetelmä virkistää verenkiertoa

ja soluainevaihduntaa, joka johtaa ihon rakenteen luonnolliseen parantumiseen ilman kuorintaa.   

GREEN PEEL® Energy tuo iholle luonnollista energiaa, jota se tarvitsee solujen uusiutumiseen. Se 

auttaa ikääntymisen merkkeihin sekä epäpuhtauksiin, arpiin ja pigmenttimuutoksiin. 

Ihon ulkonäkö on näkyvästi parantunut - täydellinen intensiivihoito useita kertoja vuodessa.

GREEN PEEL® Energy sopii

• epäpuhtauksiin                                             • ryppyihin

• pigmenttimuutoksiin       • epätasaiselle iholle, arpiin



Uusi iho 5 päivässä. 

 kanssa.
 

Kuorintavaikutuksen

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta 
Classic
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Kuorintavaikutuksen

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta 
Classic

GREEN PEEL® Classic sopii

• suurihuokoiselle, seborrooiselle iholle                        • epäpuhtaalle iholle, talikystat

• auringon vahingoittamalle iholle                      •       arville

• rypyille           • raskausarville

• ennenaikaisille juonteille, veltostuneelle iholle 

• veltostuneelle vartalon iholle (vatsanseutu, käsivarret, reidet)   

• pigmenttimuutokset  

www.greenpeel.com

Alkuperäinen GREEN PEEL
uudistumiseen.

® yrttisyväkuorinta  Classic on luonnollinen hoitomenetelmä ihon 

Ongelmanratkaisijana GREEN PEEL® Classic on maailmanlaajuisesti tunnettu hoito, joka auttaa iho-ongelmien,

kuten epäpuhtauksien ja arpisuuden parissa kärsivien, saavuttamaan kauniin ja terveen ihon 5 päivässä. 

GREEN PEEL® yrttisyväkuorintal  Classic -menetelmästä yhden menestyneimmistä luonnomukaisen hoidon 

menetelmistä maailmassa..

Laaja yrttitietous, 60 vuoden pitkäaikainen kokemus sekä tuhannet tyytyväiset asiakkaat tekevät



Mitä tapahtuu iholle GREEN PEEL® yrttisyväkuorintar  Classic -hoidon aikana?

2. Yrttien mikropartikkelit tunkeutuvat ihon ylempien kerrosten
läpi. Hieronnan kesto ja intensiivisyys riippuvat ihotyypistä ja
sen rakenteesta.

® ammattilaiset levittävät yrtti-
sekoituksen ja hierovat sen iholle.Tämä sekoitus sisältää 
yksinomaan luonnollisia kasviuutteita, eikä sisällä voimakkaita
aineita tai happoja.

1.

Kasviainesosat aloittavat reaktioiden ketjun ihossa. Ennen 
kaikkea verenkierto tehostuu.

3. 4. Tämän tuloksena hapen saanti lisääntyy ihosoluissa ja 
aktivoi niiden aineenvaihdunnan..

Sertifioidut GREEN PEEL 6. Iho alkaa kuoriutua näkyvästi. Vähitellen, epidermiksen  
ylimmät kerrokset alkavat irtaantua samanaikaisesti 
työntäen uusia, nuoria soluja ihon pintaan.

uudistumisprosessia. Solujen uudistuminen stimuloi uusien 
5.

”vanha” ihosi on korvattu uudella, raikkaalla ja puhtaalla iholla. 
Normaalisti iho tarvitsee noin 28 päivää uudistuakseen.

®

 
GREEN PEEL  -menetelmä lyhentää tämän prosessin noin
viiteen päivään.

7.

Yrttien intensiivinen vaikutus kiihdyttää solujen luonnollista

kollageenisäikeiden muodostumista.

Ihon uudistumisprosessi on valmis viidessä päivässä. Sinun 
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Hoitomenetelmä

 
                 Odotat  innolla hengähdyshetkeä  omalla kosmetologillasi.

Perusteellisen alkukeskustelun ja kattavan ihoanalyysin jälkeen kosmetologi aloittaa hellän 
puhdistuksen valmistellakseen ihoa. Tätä seuraa hoidon pääosa. Tuoreeltaan valmistettu  
yrttisekoitus levitetään ja hierotaan iholle. Yrttihieronnan kesto ja paine voivat vaihdella 
riippuen hoidon tavoitteesta.

Hoidon jälkeen ihosi voi olla hieman punoittava ja voit tuntea kevyttä kihelmöivää tunnetta. Tämä on 
ehdottomasti normaalia ja osoittaa, että yrtit toimivat ihollasi. Huolehtiaksesi ihostasi kotona
hanki kotihoitosetti, joka on henkilökohtaisesti räätälöity sinun ihotyypillesi, mikä tukee hoidon
onnistumista.

Punaisuus tai pistelyn tunne ihollasi vähenevät huomattavasti. Kasvi-ainesosat osoittavat niiden täyden
voimansa ja vauhdittavat uusiutumisprosessia. Parhaiden tulosten saamiseksi on tärkeää säännöllisesti
käyttää kotihoitosettisi tuotteita. Ihosi suojataan ja ravitaan arvokkailla ainesosilla.

Ihosi alkaa nyt hilseilemään tai kuoriutua. Kuoriutumisprosessin intensiteetti riippuu sarveiskerroksen
paksuudesta, ihon tilanteesta ja sinun henkilökohtaisesta aineenvaihdunnastasi. 

Uudistumisprosessi on nyt saavuttanut huippunsa. Epidermiksen uloimmat kerrokset irtoavat
tasaisesti samalla, kun uudet, nuoret solut saavuttavat ihon pinnan.

Päivä 1

Päivä 2

Päivä 3

Päivä 4

Hemmottele itseäsi päivällä kotona ja tue kuoriutumist prosessia käyttämällä suositeltuja kotihoitotuotteita.
Lepää ja rentoudu – sinä ansaitset sen.

Huomio: 
vaikutusta hoidon onnistumiseen

olet varannut ajan kosmetologiltasi Beauty Finish -hoitoon. Jäljellä oleva vanha iho hierotaan 
hellävaraisesti pois uudelta iholta ja sen jälkeen voit rentoutua rauhoittavan naamion ajan.
Kosmetologit tekevät tämän vaiheen tuodakseen iholle arvokkaita ainesosia, kun iho on 
erittäin vastaanottavainen sekä vaihe tehostaa jo tehdyn hoidon vaikutuksia.

Ihosi on näkyvästi nuorentunut GREEN PEEL   yrttisyväkuorinta Classic -hoidon jälkeen. Uusi,
raikas iho on nyt melko herkkä, joten sinun tulisi välttää suoraa auringonottoa seuraavat
6 - 8 viikoa. Käytä Optimum Protection Cream -voidetta suoja- 
kertoimella SPF 20 tänä aikana.

Päivä 5

Ihon kuoriutuminen ei välttämättä näy päällepäin. Kuoriutumisen intensiivisyydellä ei ole

Ihosi uusiutumisprosessi on nyt valmis. Vanhan ihosi tilalla on uusi, raikas iho. Täksi päiväksi

®
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ennen hoitoa hoidon jälkeen

ennenaikaisten ryppyjen
muodostuminen

rypyt huomattavasti
sileentyneet

ennen hoitoa hoidon jälkeen

Tutkimukset vahvistavat hoidon menestyksekkäät tulokset

Alkuperäinen GREEN PEEL®  yrttisyväkuorinta Classic on yksi parhaiten todistetuista menetelmistä 

ihon uudistumiseen. Asiakkaat kaikkialla maailmassa luottavat GREEN PEEL® periaatteeseen   

- myös siksi, että yrttisyväkuorinta    on ratkaisu melkein kaikkiin iho-ongelmiin.

epäpuhdas iho, talikystoja huomattava parannus
ihon ulkonäköön

pigmenttihäiriö,
ihon värimuutos

hyperpigmentaation
huomattava vaalentuminen

arvet huomattava parannus
arven näkymiseen



epäpuhdas iho kudoksen normalisoituminen ikääntynyt, auringon 
vahingoittama iho

kudoksen uusiutuminen

Näkyvät tulokset – todennettu
ultraäänimittauksella

Alkuperäinen GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta  Classic 
voi auttaa ihoa missä iässä tahansa .

Ultraäänitutkimus osoittaa, että hoidon jälkeen
ihon tiheys on huomattavasti kasvanut.

ennen hoitoa

ennen hoitoa toisen hoitokerran jälkeen ennen hoitoa kolmannen hoitokerran jälkeen

ensimmäisen hoidon jälkeen

kiinteämpi iho, 40 % kiinteytynyt



Onko GREEN PEEL® - hoito kivulias?

Kaikissa kolmessa hoitomenetelmässä the GREEN PEEL® -yrtit hierotaan iholle, mikä saattaa sisältää 
kihelmöiviä ja pisteleviä tuntemuksia riippuen paineen voimakkuudesta ja ihon tilanteesta. Yrttihieronta
saattaa tuntua hieman epämukavalta, mutta kipua ei esiinny. Se ei ole hyvän olon hoito, mutta se on hyvin

®

voit kokeilla ensin kevyempiä GREEN PEEL  Fresh Up ja Energy -hoitomenetelmiä.®

Voiko GREEN PEEL® -hoidon tehdä myös kesällä?
Kyllä. GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta n  -hoitoa tehdään useammassa kuin 50 maassa, myös Etelä-Afrikassa, 
missä aurinko paistaa ympäri vuoden. GREEN PEEL® -hoito voidaan tehdä minä vuodenaikana tahansa. On
kuitenkin tärkeää välttää suoraa auringonottoa GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta  Classic -hoidon jälkeen.

siedettävä. Jos sinulla on epäilyjä ennen ensimmäistä GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoitokertaa
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Voinko mennä ulos GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta  Classic -hoidon jälkeen?

hoitoa. Useimmilla asiakkailla iho alkaa kuoriutua kolmantena päivänä hoidosta. Prosessi on valmis 

näkyä julkisesti kuoriutumisprosessin aikana, sinun tulisi sopia yrttikuorinta keskiviikolle, jotta kuoriutuminen
tapahtuu viikonloppuna. Jälkihoito sovitaan silloin tulevalle maanantaille. Muiden kuorintojen odotusaika, 
kuten TCA Peeling tai Phenol Peel on paljon pidempi, yleensä 10-14 päivää.

Ihoni ei kuoriudu. Eikö GREEN PEEL   yrttisyväkuorinta Classic -hoidolla ole vaikutusta ihooni? ®

Se, kuinka voimakkaasti ihosi kuoriutuu riippuu yksilöllisesti ihostasi. Kuoriutumisen aste ei
®

synnyttävät uusiutumisprosessin ihossa.

hyvin kevyt kuoriutuminen
(hilseily)

kevyt kuoriutuminen voimakas kuoriutuminen

Ehdottomasti! Huomioi, että jokainen iho on yksilöllinen. Kuoriutumisen laajuutta ei voi määrittää ennen

kokonaisuudessaan viidentenä päivänä Beauty Finish -hoidon jälkeen. Jos et missään nimessä halua

vaikuta mitenkään GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoidon vaikuttavuuteen. Yrtit



Do’s
• Juo paljon vettä ja puhdistavaa yrttiteetä

• Pidä huolta, että saat raikasta ilmaa, kuntoilet ja syöt terveellisesti

• Rentoutuminen ja positiiviset ajatukset

• Hoida ja virkistä ihoasi Herbal Care Lotion -kasvovedellä

• Peitä punakkuus sekoittamalla Special Care Cream tai Special Regulating Cream -voidetta 

  Blemish Balm -voiteeseen (Light, Classic tai Honey) suhteessa 1:1 ja levitä iholle aamuin illoin

Dont’s
• Älä anna veden koskettaa hoidettua aluetta 5 päivänä ennen Beauty Finish -hoitoa

• Vältä kovaa hikoilua

• Älä käytä mitää kuorintaa 4 viikkoon hoidon jälkeen

• Vältä suoraa auringonvaloa 6-8 viikkoa, pysy poissa myös solariumista

• Miehille: vain kuivasheivaus ennen Beauty Finish -hoitoa

Mitä voit tehdä GREEN PEEL® Classic -hoidon jälkeen? Tunnetko jo derma.cosmetics -tuotelinjan?

GREEN PEEL® -hoidon aikana Dr. med. Christine Schrammek Kosmetikin muita tuotteita käytetään
GREEN PEEL® yrttien lisäksi puhdistamaan ja pitämään huolta ihostasi.  

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik edustaa ihon optimaalista terveyttä, kiitos ratkaisukeskeiselle
ihonhoidolle jo 60 vuoden ajan. Kaikki tuotteet ovat kehittänyt omistaja, dermatologi, allergologi
 ja anti-aging asiantuntija Dr. med. Christine Schrammek-Drusio ja hänen tutkimus- & kehitystiiminsä.

ja tehokkaiksi todettuihin raaka-aineisiin. Hoitotuotteet saavuttavat erinomaisia tuloksia hyvin
tiivistettyjen raaka-aineiden vuoksi. 

Meidän intohimo on auttaa ihmisiä – sillä kaunis, terve ja hyvin hoidettu iho edistää positiivista elämän
asennetta. Löydä täydellinen hoito ihosi henkilökohtaisiin vaatimuksiin – kosmetologisi neuvoo sinua 
mielellään.

Mitä derma.cosmetics edustaa?

  Ihon
tiedon ja korkealuokkaisen ihonhoidon

hoitokonsepti, joka yhdistää dermatologisen 

  7 hyvin rakennettua ihon
räätälöity eri ihotyypeille

hoitolinjaa, jotka ovat

 
Viehättä

pätevyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta ihonhoidoltaan
ä skeptisiä kuluttajia, jotka odottavat lääketieteellistä 

Kaikki tuotteet ovat yksilöllisesti räätälöity eri ihotyyppien tarpeisiin ja yhdistetty innovatiivisiin

 Kohdennetut hoitokonseptit maksimaalisilla vaikutuksilla

 Sisältää hyvin tiivistettyjä raaka-aineita todistetulla tehokkuudella

 Kaikki tuotteet ovat dermatologisesti testattuja



Tunnetko jo derma.cosmetics -tuotelinjan?

GREEN PEEL® -hoidon aikana Dr. med. Christine Schrammek Kosmetikin muita tuotteita käytetään
GREEN PEEL® yrttien lisäksi puhdistamaan ja pitämään huolta ihostasi.  

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik edustaa ihon optimaalista terveyttä, kiitos ratkaisukeskeiselle
ihonhoidolle jo 60 vuoden ajan. Kaikki tuotteet ovat kehittänyt omistaja, dermatologi, allergologi
 ja anti-aging asiantuntija Dr. med. Christine Schrammek-Drusio ja hänen tutkimus- & kehitystiiminsä.

ja tehokkaiksi todettuihin raaka-aineisiin. Hoitotuotteet saavuttavat erinomaisia tuloksia hyvin
tiivistettyjen raaka-aineiden vuoksi. 

Meidän intohimo on auttaa ihmisiä – sillä kaunis, terve ja hyvin hoidettu iho edistää positiivista elämän
asennetta. Löydä täydellinen hoito ihosi henkilökohtaisiin vaatimuksiin – kosmetologisi neuvoo sinua 
mielellään.

Mitä derma.cosmetics edustaa?

  Ihon
tiedon ja korkealuokkaisen ihonhoidon

hoitokonsepti, joka yhdistää dermatologisen 

  7 hyvin rakennettua ihon
räätälöity eri ihotyypeille

hoitolinjaa, jotka ovat

 
Viehättä

pätevyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta ihonhoidoltaan
ä skeptisiä kuluttajia, jotka odottavat lääketieteellistä 

Kaikki tuotteet ovat yksilöllisesti räätälöity eri ihotyyppien tarpeisiin ja yhdistetty innovatiivisiin

 Kohdennetut hoitokonseptit maksimaalisilla vaikutuksilla

 Sisältää hyvin tiivistettyjä raaka-aineita todistetulla tehokkuudella

 Kaikki tuotteet ovat dermatologisesti testattuja



www.greenpeel.com

Maahantuoja: Greencos Oy
www.greencos.fi 

Sinun GREEN PEEL® -kauneushoitolasi


