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EFFEKTEN AV PRODUKTENE

DE-SENSE instant relief er en innovativ kosmetisk 
linje framstilt av Bioline Jatò laboratorier. Produktene 
beroliger, beskytter og reduserer tegn til hyper-
sensitiv hud.

En ny generasjon av funksjonelle, naturlige og tek-
nologiske formler tar vare på huden, samtidig som 
den respekterer hudens fysiologiske egenskaper. 

DE-SENSE instant relief:

• øker hudtoleransen fra miljøpåvirkninger, gir umiddel-

bar og langvarig lindring takket være BIOMIMETIC 

TECHNOLOGY

• reparerer hudbarrieren, styrker dens naturlige forsvar 

gjennom tilstedeværelsen av MULTI-RECOVERY 

COMPLEX

• reduserer forbigående og permantent sensitivitet, 

jevner hudtonen via ULTRA-SOOTHING COMPLEX 

og mineralpigmenter av høy kvalitet.

Produktene er dermatologisk testet og er uten aller-
gener* og syntetiske fargestoffer. Med nøye utvalgte 
ingredienser gir produktene maksimal toleranse 
og effekt.

CLINICALLY-TESTED EFFECTIVENESS**

** Tested home care products: SOS 
serum TETRAPEPTIDE, moisturizing 
cream TETRAPEPTIDE, CC cream 
colour corrector PENTAPEPTIDE, 
nourishing cream TETRAPEPTIDE

*** Clinical results carried out on 
20 volunteers  for 4 weeks twice 
a day (home care products)

**** % of volunteers (20) who 
gave a positive answer after 4 
weeks twice a day (home care 
products)

* 26 substaces listed in Annex III Reg. 1223/2009

CLINICAL-INSTRUMENTAL 
MEASURED RESULTS CARRIED OUT 
ON VOLUNTEERS ***

MOISTURIZATION
AVERAGE +26 %

UP TO +46 %

IMPROVEMENT OF 
THE SKIN BARRIER’S 
INTEGRITY (TEWL)

AVERAGE +12,8 %
UP TO +17 %

ERYTHEMA INDEX
AVERAGE -9 %

UP TO -14 %

SKIN SOFTNESS +85 %

SKIN REDNESS -50 %

SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 
POSITIVE ANSWERS ****

90 % MORE HYDRATED SKIN

90 % REDUCTION OF SKIN REDNESS

85 % REDUCTION OF WARMTH SENSATION

85 % REDUCTION OF HYPERREACTIVITY
(BURNING, TINGLING OR ITCHING)

90 % INCREASE OF SKIN RELIEF

90 % MORE EVEN SKIN

90 %
POSITIVE FEEDBACK

ON THE HOME CARE TREATMENT

L I N D R E R   B E S K Y T T E R   K O R R I G E R E R



Hypersensitiv hud er en vanlig tilstand som er økende 
på verdensbasis. Det kan oppstå i perioder, selv på 
en normal hud, uten forvarsel eller det kan være en 
en konstant tilstand.

Den kjennetegnes av en reaksjon som er mer utpre-
get sammenlignet med sensitiv hud. Den har en 
større svakhet mot ytre påvirkninger (sol, vind, kulde, 
forurensning). Den viser mer eller mindre rødhet i 
ansiktet, i tillegg til en brennende følelse, kløe og 
prikking i huden.

Hvis dette ikke blir behandlet, kan hypersensitiv hud 
utvikle seg til å bli permanent couperose. 

Det er mange årsaker til hypersensitivitet og ulike 
faktorer kan øke eller forverre tilstanden. De senere 
års dermatologisk forskning har resultert i en bedre 
forståelse av hypersensitiv hud og pekt på følgende 
tre faktorer:

HYPERREAKTIVITET AV NERVEFIBRE I EPI-
DERMIS som reagerer kraftigere på ekstern påv-
irkning, forsterker den brennende og stikkende 
følelsen i huden.

ENDRINGER I HUDBARRIEREN  som gjør hu-
den mer utsatt og sensitiv for ytre påvirkninger og 
derfor mer utsatt for irritasjon.

BETENNELSE I HUDVEVET hyperaktivitet i hu-
dens immunsystem mot ulike faktorer, viser seg 
gjennom varme og rødhet i huden. 

lokalisert på kinn, nese, pan-
ne og hake. Kjennetegnes 
ved utvidede kapillærer som 
dannes som et synlig nett på 
hudoverflaten.  

det er mange nervefibre i hu-
den som oppfatter berøring, 
varme, kulde og smerte.

for å ha en velfungerende 
hud, kreves en riktig pH- verdi 
slik at den hydrolipide filmen 
er intakt.

KJENNETEGN VED HYPERSENSITIVITET

R E A K S J O N E R
T Y N N  H U D
R Ø D H E T



R E A K S J O N E R
T Y N N  H U D
R Ø D H E T



BIOMIMETIC TECHNOLOGY er selve basen i 
formuleringen. Denne teknologien bruker to inno-
vative biomimetic peptider, som skiller seg ut 
for deres høye grad av renhet, effektivitet og se-
lektivitet. Aktive ingredienser, spesiellt designet for 
sensitiv hud, øker toleransen for miljøpåvirkninger 
og etterligner effekten til et naturlig protein. 

To komplekser forsterker synergien til de to pep-
tidene MULTI-RECOVERY COMPLEX og UL-
TRA-SOOTHING COMPLEX, en kombinasjon 
av funksjonelle stoffer med gjenoppbyggende, 
beskyttende og beroligende egenskaper. 

INNOVATIVE INGREDIENSER OG
FORMULERINGER

virkningen fra Anemoneprotein

SKADET HUDBARRIERE

RØD HUD

INTAKT HUDBARRIERE

 
NORMAL HUD

hudbarrieren forsterkes takket være
MULTI- RECOVERY COMPLEX

the action of the ultra-soothing complex reduces the 
signs of cutaneous hypersensitivity

U LT R A - S O O T H I N G 
C O M P L E X

B I O M I M E T I C 
T E C H N O L O G Y

M U LT I - R E C O V E R Y 
C O M P L E X

Molekyler med en målrettet effekt karakteriserer 
DE-SENSE formuleringene: de beste aktive ingre-
diensene som brukes innen  dermatologi - slik som 
Ceramider, Glycyrrhetinsyre og Betaglukan - er 
kombinert med nyutviklede stoffer fra vitenskapelig 
forskning.



Hypersensitiv hud er ofte påvirket av overaktivitet fra en spesifikk smertere-
septor. Dette resulterer i at huden reagerer overdrevet på ufarlige miljøpåvi-
rkninger, dette vises gjennom  varmeutslett og kløe.  Pentapeptide-59 
etterligner virkningen til et protein oppdaget i giften til en  Heterachis crispa 
sea anemone. Dette peptidet, rettet mot gjenoppbygging av sensitiv hud, 
styrkes av Tetrapeptide-15, som gjør huden mer tolerant og motstand-
sdyktig mot ytre påvirkninger.

BIOMIMETIC TECHNOLOGY 
PENTAPEPTIDE-59 OG TETRAPEPTIDE-15

Resultatet fra forskningen til Bioline Jatò laboratories: ULTRA-SOOTHING 
COMPLEX virker på hypersensitiv hud ved å redusere synlige tegn til irri-
tasjon i huden. 
• Glycyrrhetinsyre er en kraftig beroligende ingrediens hentet fra La-

krisrot som gir umiddelbar lindring til sensitiv hud.
• Aloe Vera er ansett for å være spesielt godt for huden. En ekte kilde 

for viktige næringsstoffer, inkludert vitaminer, mineraler, aminosyrer og 
polysakkarider. Den forbedrer fuktigheten, mykgjører huden og har re-
genererende egenskaper.

• GPI er en aktiv ingrediens hentet fra Solsikke Lecithin. Den forbedrer 
hypersensitiv hud og lindrer huden med dens beroligende egenskaper.

ULTRA-SOOTHING COMPLEX 
GLYCYRRHETINSYRE, ALOE VERA, GPI

MULTI-RECOVERY COMPLEX  
BETA-GKLUKAN, FILAGGRIN BOOSTER, CERAMIDER 
OG VEGETABILSKE OLJER

En eksklusiv kombinasjon av funksjonelle ingredienser som støtter hudens 
naturlige forsvar.
• Betaglukan er et polysakkarid utvunnet fra gjær (Saccharomyces ce-

revisiae). Det styrker hudens forsvar, gir fuktighet og virker hudfornyende.
• Filaggrin Booster består av konsentrater fra Soya, Oliven og Hvetekim- 

olje. Den opprettholder strukturen i stratum corneum slik at skadelige 
stoffer ikke trenger inn.

• Ceramider og vegetabilske oljer spiller en viktig rolle i å forhindre 
vanntap og forebygge tap av elastisitet, ved å gi fuktighet og gjøre hu-
den myk.

PENTAPEPTID

RESEPTOR 

 
NORMAL HUD

ULTRA-SOOTHING
COMPLEX



Intensiv booster  for behandling av  hypersensitiv 
hud. Den ultraaktive og konsentrerte formelen som 
inneholder biomimetic peptider øker hudens tole-
ranse mot ytre påvirkninger og styrker hudbarrieren 
for en umiddelbart og langvarig lindring.

CONCENTRATED SERUM 
PENTAPEPTIDE 
PENTAPEPTIDE-59 / GLYCYRRHETINIC ACID /  
FILAGGRIN BOOSTER

En peel-off maske med en mykgjørende effekt som 
gjenoppbygger glød og friskhet til hypersensitiv 
hud. Huden blir merkbart jevnere og fuktet, samti-
dig hjelpes de foregående produktene til å trenge 
dypere ned i huden.

SOOTHING MASK 
ALGINAX 

TETRAPEPTIDE-15 / ALGINATE / DIATOMACEOUS EARTH

En gjenoppbyggende krem  med en delikat og myk 
tekstur som gir mye fuktighet og styrker hudbarrieren.   
Aloe, betaglukan, ceramider og vegetabilske oiljer 
gir produktet en effektiv mykgjørende, nærende og 
beroligende effekt på huden.  

HYDRO-NOURISHING CREAM 
PENTAPEPTIDE

PENTAPEPTIDE-59 / ALOE / CERAMIDES

10 x 5 ml

10 x 20 g

200 ml

P R O F E S J O N E L L E
P R O D U K T E R



P R O F E S J O N E L L E
P R O D U K T E R



BEHANDLINGSPROSEDYRE

Påfør hele innholdet i ampullen DE-SENSE con-
centrated serum pentapeptide på ansikt, hals 
og decolletè, masseres inn til produktet er fullstendig 
absorbert. 

STEG 1

Fjern øyesminke med DAILY RITUAL GENTLE eye 
make-up remover biphasic. Bruk DELICATE 
milk-cream cleansing og lotion refreshing 
på ansikt, hals og decolletè

RENGJØRING

DAILY RITUAL EXFO mask exfoliating, påfør 
ca 20 ml med pensel på hals og ansikt. Virketid: 4 
til 8 minutter. Fjernes med lunket vann. Påfør noen 
dråper BIOAROMA energy DRN Oil på hove-
dlymfeknutene og utfør FBE-draining touch, 
gjenta pumpebevegelsen minst 5 ganger.

Pga hudens sensitive tilstand er FBE- Relaxing Touch og Firming 
Touch ikke anbefalt. I stedenfor utføres Draining Touch phase for 
å forbedre lymfesirkulasjon og virke beroligende.

EKSFOLIERING

Med en myk pensel påføres 8 ml av  DE-SENSE hy-
dro-nourishing cream pentapeptide på ansikt, 
hals og décollè, utfør massasje uten hardt trykk for å 
fordele produktet  til det er helt absorbert. 

STEG 2

PROFESJONELL BEHANDLING

M E D  B I O M I M E T I C  P E P T I D E S



Fukt kleenex i kaldt vann og legg over ansiktet. Gjør 
det samme med et ansiktshåndkle og plassere det-
te over den fuktige kleenexen. Påfør et par dråper 
BIOAROMA softening DEC Oil på håndkle for 
en følelse av velvære.

Avslutt behandlingen med å påføre 2 ml DE-SENSE 
hydro-nourishing cream pentapeptide på 
ansikt, hals og decolletè.

STEG 4

STEG 5

!  FOR MAKSIMALT RESULTAT ANBEFALER VI Å BRUKE DESENSE HJEMMEPLEIEPRODUKTER 
I KOMBINASJON MED DEN PROFESJONELLE BEHANDLINGEN

Hell innholdet av DE-SENSE soothing mask 
alginax i en passende skål. Fyll 80 ml kaldt vann 
i en annen skål, deretter bland vannet inn i pulver-
masken . Rør godt med en spatel til du har fått en 
jevn maskeblanding.

Spre masken raskt og jevnt over ansikt og hals. La 
den virke i 15-20 minutter. Masken fjernes ved å løfte 
den opp, fra hals til panne. Fjern produktrester med 
bomullspads, fuktet med DAILY RITUAL DELICATE 
lotion refreshing.

STEG 3

Avslappende massasje. Utfør massasje B-massasje (lymfedrenasje)



Effekten til en krem og korrigeringseffekten til en  CC 
cream. Beskytter, beroliger og minimerer rødhet. 
En universal farge som tilpasser seg og blandes 
lett inn i huden, jevner ut hudtonen med mineraler 
av høy kvalitet. Påføres om morgenen, etter 
SOS serum og / eller dagkrem tilpasset 
din hudtype.

CC CREAM COLOUR CORRECTOR 
PENTAPEPTIDE SPF 30
PENTAPEPTIDE-59 / GINKGO EXTRACT /  
MINERAL PIGMENTS

30 ml

H J E M M E P L E I E P R O D U K T E R



Hurtigabsorberende tekstur som synlig reduserer 
tegn til hypersensitivitet og øker hudens toleran-
se mot ytre påvirkninger og jevner ut hudtonen. 
Påføres morgen og kveld, etter SOS serum. 

MOISTURIZING CREAM  
TETRAPEPTIDE 
TETRAPEPTIDE-15 / VITAMIN E / GPI

50 ml

Ultraaktiv intensiv booster med biomimetic peptider, 
essensiell for hypersensitiv hud. Styrker hudbarrie-
ren for en lindrende effekt. Påføres morgen og 
kveld, før dag- eller nattkrem.

SOS SERUM 
TETRAPEPTIDE
TETRAPEPTIDE-15 / ARGAN OIL / GPI

30 ml

Den rike teksturen reduserer effektivt tydelige tegn 
til hypersensitiv hud og forebygger tilbakevenden-
de sensitivitet. Den nærer i dybden, som igjen gjør 
huden myk og spenstig. Påføres morgen og 
kveld, etter SOS serum.

NOURISHING CREAM 
TETRAPEPTIDE
TETRAPEPTIDE-15 / RICE OIL / GLYCYRRHETINIC ACID

50 ml



BIOLINE BEAUTY RUTINE RISIKOFAKTOR OG LIVSSTIL

Hypersensitivitet kan ha stor innvirkning på kundens livskvalitet, og de må derfor være involvert så mye 

som mulig i hudpleierutinene sine. Det er viktig å informere dem om risikofaktorene for å unngå disse, 

og å gi forslag til riktig livsstil og optimal hudpleie. Utgangspunktet er alltid en nøye vurdering av hudens 

egenskaper og vaner hos klienten, noe som gjør det mulig å skape et tilstrekkelig program med profesjo-

nelle og hjemmebehandlinger.

— RENS & LOTION
Rens ansikt og hals med Delicate Milk- 
Cream Cleansing og Lotion Refreshing, 
milde produkter, med en lavere pH for å 
normalisere huden.

— EKSFOLIERING
Bruk Phyto Duo Gommage, eller Exfo 
Mask Exfoliating, èn gang i uken. Unngå 
sterke peelinger.

— DAGPRODUKTER
På morgenen, er det viktig å bruke 
DE-SENSE SOS Serum og Moisturizing 
Cream, for å gjenoppbygge den hydroli-
pide filmen og lindre huden.  Fortsett med 
DE-SENSE CC cream, som inneholder 
SPF30 og mineralpigmenter som skjuler 
rødhet, gir fuktighet og beskytter huden 
mot solen. 

— NATTPRODUKTER 
Påfør DE-SENSE SOS Serum på kvelden, 
påfør deretter  Nourishing Cream som 
lindrer, mykgjør og reparerer huden etter 
daglige ytre påvirkninger.  

— SOLBESKYTTELSE
I perioder hvor huden er utsatt for mye 
sol, er  det viktig å beskytte huden mot 
UV- stråler med høy solbeskyttelse, bruk 
derfor SUNDEFENSE SPF 30 eller SPF 
50+ face cream.

— TEMPERATURFORANDRINGER
Unngå plutselige temperaturforandringer 
mellom inne og utemiljø for å redusere 
risikoen for tørr hud og skjørhet i kapil-
lærene. 

— SIGARETTER
Røyking reduserer kroppens evne til å 
forsyne oksygen og næringstoffer til hu-
den og gjør at kapillærene trekker seg 
sammen. Lav oksygentilførsel gjør huden 
tynnere og mer sensitiv. 

— ALKOHOL
Alkohol gjør ikke bare huden dehydrert, 
den utvider kapillærene og gjør rødhet mer  
synlig. Andre drikker, som te og kaffe sti-
mulerer blodsirkulasjonen og kan utløse 
varme/rødme i huden. 

— STERK MAT
Sterk mat bør unngås siden det utvider 
kapillærer i huden. Andre matvarer som 
bør unngås er: melkeprodukter, sjokolade 
og ulike sauser (som soyasaus, eddik og 
sennep). 

— UV-STRÅLER
UV-eksponering er kjent som en av ho-
vedfaktorene som kan trigge rødhet og 
gjøre huden enda mer sensitiv. 

T I P S



Multi-Active Restoring Professional Treatment er 
tilpasset all hud som  som krever bedre beskyttel-
se og har et målrettet kosmetisk behov for å øke 
hudens toleranse, lindre huden og tilføre fuktighet. 

— Anbefalt for hypersensitiv hud, eller hud som lett 
reagere og har kronisk rødhet.
— Lindrer og pleier hud som har blitt sensitivisert 
etter sol eksponering, UV lamper, forurensing, eller 
andre ytre pvirkninger (vind, kulde, temperaturfo-
randringer) og stress. 

HVEM PASSER BEHANDLINGEN TIL

— Når som helst på året, kombinert med spesifikke 
behandlinger slik som “Facial Health og Beauty 
Project” eller “Face Global Anti-Age Project”.
— Når som helst, når huden har behov for lindring, 
pleie og komfort.

NÅR KAN BEHANDLINGEN UTFØRES

— FOR EN INSENSIV KUR: 5-6 behandlinger  (1-2 
behandlinger per uke).
— SOM FOREBYGGING: 1 behandling hver tredje uke.
— FOR Å OPPRETTHOLDE: 2-3 kurer per år eller 
som i “Facial Health og Beauty Project” eller“Face 
Global Anti-Age Project”. 

! Den komplette kuren kan gjentas flere ganger i året.

HVOR OFTE TA BEHANDLING

Disse er kosmetiske produkter til profesjo-

nell bruk, og det er derfor viktig å følge 

instruksjonene som er vist her. Hudpleieren 

er pålagt å informere forbrukeren om mel-

dingen i forholdsregler og advarsler. Før du 

bruker produktet, anbefales det å sjekke 

listen over ingredienser for å være sikker 

på at du ikke er allergisk eller intolerant mot 

noen av dem. Personer som er spesielt 

følsomme, anbefales å utføre patch-test, 

som består av å bruke produktet på unde-

rarmen og dekke det med et klebrig ban-

dasje i 24 timer. Når du har brukt produktet, 

må du være sikker på å lukke emballasjen 

ordentlig og lagre ved romtemperatur på 

et tørt sted og ikke i nærheten av sollys og 

varmekilder. Unngå blanding med andre 

produkter uten veiledning. Unngå kontakt 

med øyne, slimhinner og ødelagt eller irri-

tert hud eller hud påvirket av medisinske 

forhold. Ved kontakt med øynene, skyll 

med rikelig med rennende vann. Ikke farlig 

under normale bruksforhold. Ikke svelg. 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

ADVARSEL!

De naturlige formlene kan forårsake små endringer 
i farge og / eller lukt som ikke påvirker produktets 
kosmetiske effektivitet på noen måte.



B I O L I N E  s r l
m a d e  i n  i t a l y

VIALE BOLOGNINI 78
38122 TRENTO ITALY
+39 0461 933209
BIOLINE@BIOLINE-JATO.COM
WWW.BIOLINE-JATO.COM
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