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antiage-serien som ger din hud allt den behöver
SOLUTION BY VICTUS ADVANCED - DU SER SKILLNADEN!

Nu lanserar Victus den nya serien Solution by Victus Advanced. 
Tre kraftfulla anti-age produkter som tar hudvården till en helt ny nivå.

Huden är vårt största organ. Den skyddar oss mot yttre påfrestningar som till exempel UV-strålning, bakterier, 
virus och svampsporer. Är hudbarriären i obalans kan huden bli torr och känslig, få utslag och irritationer 
och åldras i förtid. Hur huden åldras beror på livsstil, genetiska faktorer och hur väl den skyddas mot yttre 
påfrestningar.

De moderna, aktiva ingredienserna i Solution by Victus Advanced är särskilt utvalda för bästa resultat.

SERIEN ÄR SKRÄDDARSYDD FÖR ATT:
•	Hjälpa huden att stå emot fem av de mest kraftfulla genetiska indikationerna för synligt åldrande: elasticitet, 

solskador, glykation, oxidation och irritation. 
•	Reparera och bibehålla en god balans i hudbarriären och på så sätt stärka det naturliga skyddet.
•	Ge optimalt skydd mot oxidation. 
•	Vara kraftfullt korrigerande.

Solution by Victus Advanced består av serum, dagkräm och nattkräm.



THE SERUM - Bygger och skyddar från insidan

The Serum är vårt mest avancerade serum, fullmatad med aktiva ingredienserna som verkar på alla nivåer för att 
förebygga ålderstecken: det skyddar, regenererar och återfuktar din hud.

The Serum är basen i Solution by Victus Advanced och tillsammans med The Day Cream och The Night Cream 
ger den maximal effekt.

NÅGRA AV THE SERUMS AKTIVA INGREDIENSER ÄR:

Q10 - Påverkar cellernas energiproduktion inom mitokondrierna, antioxidant 
och skyddar huden från skador som orsakats av UV-strålar

Vitamin F - Kraftfull antioxidant som motverkar rynkor, ojämn hudton, slapp 
hud och allmänt åldrande

Bisabolol - Inflammationshämmande och lugnande på skadad och irriterad 
hud samt förebygger hudsprickor

Rot extrakt - Skyddar mot oxidativ stress, ger spänst och styrka till 
elastinfibrer och har lyftande egenskaper

ÖVRIG FAKTA:

Storlek - 30 ml

Förpackning - Airless-pump i metall

Pris - 1095 kr
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THE DAY CREAM - Det optimala skyddet mot yttre faktorer
The Day Cream är en dagkräm med SPF 20 som skydd mot solens skadliga strålar. Dess unika sammansättning 
motverkar fria radikaler samt skyddar mot stressande faktorer och yttre påfrestningar såsom föroreningar, väder 
och vind.

The Day Cream håller din hud skyddad och återfuktad hela dagen. 

För maximalt resultat, använd tillsammans med The Serum.

NÅGRA AV THE DAY CREAMS AKTIVA INGREDIENSER ÄR:

Ceramider - Normaliserar hudbarriären och ger skyddande fukt

Squalene - Motverkar glykation, uv-skador och är antiinflammatorisk 

Hyaluronsyra - Binder fukt och påverkar rynkor och linjer

Vitamin E - Minskar fria radikaler och stärker hudens fuktbarriär 

ÖVRIG FAKTA:

Storlek - 50 ml

Förpackning - Airless-pump i metall

Pris - 1395 kr
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THE NIGHT CREAM - Gör jobbet medan du sover
The Night Cream är en nattkräm som är återbyggande och har stärkande egenskaper som arbetar bäst på hud i 
vila. Krämen verkar lugnande på huden och dämpar även svullnad och rodnad.  

The Night Cream förbättrar hudens struktur, stimulerar kollagenproduktionen samt hämmar bakteriebildningen 
i huden.

För maximalt resultat, använd tillsammans med The Serum.

NÅGRA AV THE NIGHT CREAMS AKTIVA INGREDIENSER ÄR:

Vitamin C - Stabiliserad vitamin C (map) mot åldrande och jämnare hudton

Squalene - Motverkar glykation, uv-skador och är antiinflammatorisk 

Retinol - Stimulerar produktionen av kollagen, hämmar inflammation och har 
en lugnande effekt på irriterad hud

Pantenol - Cellförnyande, reparerande, fuktbindande och antiinflammatorisk

Peptider - Utökar kollagensyntesen och tjockleken på kollagenfibrerna

Tripeptide-10 citrullin - Motverkar glykation

ÖVRIG FAKTA:

Storlek - 50 ml

Förpackning - Airless-pump i metall

Pris - 1595 kr
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