
en hudvårdsserie för alla hudtyper och -tillstånd



WASH IT OFF
RENGÖRING
Solutions rengöring Wash It Off är en basprodukt för 
den dagliga hudvården. Det är en mild och fuktgivande 
rengöringsgele med antibakteriella egenskaper som tar bort 
fett, smuts, makeup och även ögonmakeup utan att skada 
den naturliga hudbarriären. Passar alla hudtyper. Utsedd 
till bästa rengöring 2017 av skönhetsredaktörerna på 
Aftonbladet.

Rekommenderas morgon och kväll för honom och 
henne.

DEEP WASH
DJUPRENGÖRING
En djuprengörande, exfolierande basprodukt för den 
dagliga hudvården. Det är en fuktgivande och antibakteriell 
rengöringsgele som tar bort fett, smuts och makeup utan att 
skada den naturliga hudbarriären. Passar alla hudtyper. Ej för 
ögonmakeup.

Rekommenderas morgon och kväll för honom och 
henne.

RENGÖRING

Rengöring är en viktig del i den dagliga hudvårdsrutinen. Med våra rengöringar rengör du huden effektivt 
utan att skada den naturliga hudbarriären.

Solution by Victus är en hudvårdsserie för alla hudtyper och -tillstånd. Fokus har legat på att 
hudvårdsrutinerna ska kännas enkla och givande. När vi tagit fram Solution by Victus har vi lyssnat på både 
experter, hudterapeuter och slutkunder, och alla tänker vi likadant: enkelhet och resultat! 

Solution by Victus huvuduppgift är att skydda hudens naturliga barriär utan att torka ut huden. Hudvårdsserien vårdar det 
yttersta hudlagret och säkerställer rätt pH-värde för huden, vilket är en förutsättning för en välmående hud.

SOLUTION BY VICTUS

FACE THE SUN - NY FORMULA
SOLSKYDDSFAKTOR 30 - ANSIKTE
Face the sun spf 30 är ett närande och fuktgivande solskydd 
för ansiktet som är rik på e-vitamin och lätt i konsistensen. 
Face the sun lämnar en fräsch och behaglig känsla efter 
applicering.

Fördela jämnt och generöst i hela ansiktet innan solexponering.

Rekommenderas dagligen för honom och henne. 

FACE THE SUN
SOLSKYDDSFAKTOR 25 - SPRAYLOTION KROPP
Face The Sun SPF 25 är en lätt och behaglig spraylotion 
som återfuktar huden och ger ett medelhögt UV-skydd. Den 
ger en fräsch känsla och passar alla hudtyper som inte lätt 
bränner sig i solen. Kan med fördel användas flera gånger 
under dagen.

Rekommenderas dagligen för honom och henne. 

CALM THE SUN - NYHET
LUGNANDE AFTER SUN SPRAY
Calm the sun är en after sun spray som ger en lugnande 
och kylande effekt och hjälper till att reparera huden efter 
solexponering. Den är återfuktande, lätt i konsistensen och 
lämnar en behaglig och fräsch känsla efter applicering.

Calm the Sun kan med fördel användas för att lugna huden i 
allmänhet och inte endast efter solexponering.

Fördela jämt och generöst över hela kroppen.

Rekommenderas dagligen för honom och henne. 

SOLSKYDD

Solskydd ska användas året om under din dagkräm för att skydda huden mot solens skadliga UV-strålar. 
Upprepa applicering vid stor solexponering



RENEW YOURSELF
CELLFÖRNYELSESERUM
Renew Yourself är ett serum för hud som förlorat sin naturliga 
fyllighet och spänst. Serumet har en stärkande och närande 
effekt på huden och ger ett fylligare och spänstigare resultat. 
Renew Yourself verkar även fuktgivande. Utsedd till bästa 
serum 2018 av skönhetsredaktörerna på Aftonbladet.

Rekommenderas efter behov morgon/kväll för honom 
och henne.

STAY AWAY 
ANTI-AKNESERUM
Stay Away är ett djuprengörande serum som balanserar 
talgproduktionen. Serumet verkar antibakteriellt och bevarar 
hudens fuktnivå utan att skada eller torka ut den naturliga 
hudbarriären. Stay Away används både för att motverka 
befintlig akne och för att förhindra uppkomsten av ny akne. 
Utöver detta verkar serumet aktivt för att minimera porernas 
storlek och synlighet.

Rekommenderas efter behov endast kväll för honom 
och henne. 

SERUM

Med våra serum kan du skräddarsy Solution by Victus till att helt passa din huds behov. Våra serum kan med 
fördel kombineras med varandra och de andra produkterna i serien. Appliceras alltid innan kräm.

KEEP IT CALM
LUGNANDE SERUM
Keep It Calm är ett serum för den känsliga och reaktiva huden. 
Serumet är närande och har en lugnande effekt på irriterad 
hud. Serumet stimulerar och skyddar också hudens naturliga 
förnyelseprocess och fuktbalans samt motverkar de negativa 
effekterna av fria radikaler i huden. 

Rekommenderas efter laser-behandling eller efter 
behov morgon/kväll för honom och henne. 

KEEP THE MOIST
ÅTERFUKTANDE SERUM
Keep The Moist är ett serum för den fuktfattiga huden som ger 
stöd och elasticitet samt absorberar och binder vatten i dermis. 
Detta serum motverkar även förstörelse av hudens fibrer och 
bidrar till att bevara hudens fuktbalans.

Rekommenderas efter behov morgon/kväll för honom 
och henne.

FOR YOUR EYES
ÖGONSERUM
For Your Eyes är ett vårdande serum fram-taget för den tunna 
och känsliga huden kring ögonen. Serumet återfuktar och 
minimerar  fina linjer. Verkar på svullnader och ”påsar”omkring/
under ögonen.

Rekommenderas morgon/kväll för honom och henne. 



KRÄMER 

En kräm arbetar ytligt i huden och väljs efter hudtyp och behov. Använd med fördel tillsammans med ett 
serum under krämen för en djupare effekt.

ALL U NEED
EXFOLIERANDE VITAMIN A
All u Need är en nattkräm innehållande vitamin A och 
glykolsyra som verkar exfolierande och förbättrar hudens 
struktur. All u Need hämmar även bakteriebildningen och 
stimulerar kollagenproduktionen vilket resulterar i en synligt 
fastare hud.

Passar alla hudtyper men konsultera alltid 
din hudterapeut för bästa användningssätt. 
Rekommenderas endast kväll eller som kur om huden 
är känslig (med två månaders mellanrum). För honom 
och henne. 

KEEP IT YOUNG
24-TIMMARSKRÄM MOGEN HUD
Keep It Young är en 24-timmars-kräm skapad för att 
återställa fuktnivån i huden samt återställa hudens naturliga 
elasticitet. Keep It Young är en fuktgivande kräm innehållande 
antioxidanter som skyddar mot fria radikaler. Innehåller ett 
komplex av peptider som påskyndar hudens förnyelseprocess.

Används som 24-timmarskräm för en mogen hud. 
Rekommenderas morgon och kväll för honom och 
henne. 

STILL YOUNG
24-TIMMARSKRÄM UNG HUD
Still Young är en 24-timmarskräm som motverkar uppkomst 
av tidiga ålderstecken som även återfuktar och skyddar din 
hud. Denna kräm innehåller antioxidanter som neutraliserar fria 
radikaler som i sin tur motverkar nedbrytningen av kollagen 
samt dämpar rodnader. Still Young ger huden en jämn hudton 
och passar även som makeupbas.

Används som 24-timmarskräm för en ung hud 
men även som ett separat solskydd med SPF 20. 
Rekommenderas morgon och kväll för honom och 
henne.

STAY MOIST
NÄRANDE FUKTKRÄM
En kraftigt fuktgivande och närande kräm för torr till mycket 
torr hud. Framtagen för att återskapa ett naturligt  pH-värde, 
och motverka irritationer. De aktiva ingredienserna återskapar 
och liknar hudens egna hudbarriäroch är 100% växtbaserade.

Stay Moist rekommenderas morgon och kväll för 
honom och henne. 

FACE ON
FUKTGIVANDE MASK
Fuktgivande mask för den fuktfattiga till torra huden. Bidrar till 
att återskapa hudens egna hudbarriär. Applicera ett tunt lager, 
krämen behöver inte tvättas av utan absorberas av din hud. 
Kan med fördel användas efter Face Off för bättre absorbering 
och resultat.

Masken kan användas på natten, rekommenderas 1-2 
gånger i veckan och vid behov för honom och henne. 

FACE OFF 
PEEL OFF MASK
Face off är en återfuktande, djup-rengörande och 
uppstramande mask för alla hudtyper. Appliceras över ansiktet 
och när den stelnat dras masken av och döda hud-celler och 
orenheter följer med.

Rekommenderas 1-2 gånger i veckan 
för honom och henne. 

MASKER 

Med våra masker kan du ge din hud extra omvårdnad genom att skämma bort den med fukt och näring 
några gånger i månaden.

MIST

En mist tillför extra fukt till din hud och kan användas när som helst i kombination med andra produkter. Den 
är en räddare i nöden när du ska jobba länge framför en datorskärm men passar även utmärkt att ha med på 
resan när luften bitvis kan vara torr och dammig.

SPRAY ALL DAY - NYHET
ÅTERFUKTANDE MIST
Spray All Day är en fuktighetsgivande mist med 
papayaextrakt och termalvatten från bergen i centrala 
Frankrike som berikar huden med viktiga mineraler. 
Den är kraftigt återfuktande och har en fräsch doft.

Kan sprayas på både ansikte och kropp under hela 
dagen eller över makeup för en fin lyster.

Rekommenderas dagligen för honom och 
henne.



Leverantör och tillverkare av Solution by Victus är Victus Clinic. Vill Du 
läsa mer om Solution by Victus, så besöker du www.solutionby.se
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THE SERUM - NYHET
ANTI-AGE SERUM
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.
 
Rekommenderas morgon och kväll 
för honom och henne.

THE DAY CREAM - NYHET
ANTI-AGE DAGKRÄM
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.

Rekommenderas på morgonen för 
honom och henne.

THE NIGHT CREAM - NYHET
ANTI-AGE NATTKRÄM
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.

Rekommenderas på kvällen för 
honom och henne.

A  D  V
A  N  C
E   D   .  

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 Advance.

Tre kraftfulla anti-age produkter som tar din hudvård till en helt ny nivå.


