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Välj VI Derm Skin Care for Face and Body för 

att fortsätta med att förfi na och förbättra din 
hys kvalitet mellan dina VI Peel behandlingar,

Om du har några frågor om VI Peel och VI 
Derm, besök gärna www.kalilmedical,com 

eller skriv till info@kalilmedical.com .

Optimera din 
hudkvalitet 

och bevara ditt 
resultat från VI Peel

VI Derm Moisturizer
VI Derm Moisturizer är verkligen en lyx i vardagen. Den är formulerad 

av en exklusivt utvald blandning av botaniska extrakt, som återfuktar 

och ger näring åt huden. Denna rika och uppbyggande kräm erbjuder 

en kraftigt uppstramande och återfuktande effekt, som är perfekt för 

hud som är uttorkad och påverkad av miljö och tid. Den återskapar 

omedelbart en skön känsa för din hud.

Användning
Applicera denna kräm så fort din hud känns torr, irriterad, om den 

fl agar eller om den stramar. Den passar alla hudtyper och områden på 

kroppen. Används rikligt.

VI Derm Revitalizing Eye Cream
VI Derm Revitalizing Eye Cream är en dryg kräm som verkar återfuk-

tande på djupet. Den innehåller A, C, E och K-vitamin samt Eyeseryl. 

Dessa ingredienser samverkar för att motverka mörka ringar, minska 

påsarna samt de fi na linjerna under ögonen. Den ger näring åt cellerna 

för att skapa en fastare och fuktigare hud.

Användning
Applicera en liten mängd kräm genom att klappa in den i huden runt 

ögonen. För bästa resultat används denna krämmorgon och kväll. Den 

är inte oljig och det går lätt att applicera makeup efteråt.

VI Derm One Step
Vi Derm One Step är en mycket kraftfull behandling som korrigerar 

hudens skador som uppstått av miljö och tid. Denna produkt innehål-

ler Retinol och potenta antioxidanter och syror som stimulerar cel-

lernas nyproduktion. Även produktionen av kollagen påverkas och 

detta minskar de fi na linjerna, acne samt även sol- och åldersfl äckar 

på huden. Utöver detta kommer porerna minska i storlek, acneutbrott 

kommer minska och hudens ton kommer att utjämnas. Denna kräm är 

även idealisk för tonåringar, av båda könen.

Användning
Applicera VI Derm One Step rikligt i ansikte och hals två gånger dag-

ligen (morgon och kväll) efter rengöring och toner.

VI Derm Exfoliating Body Lotion with 
12,5% Glycolic Acid and Retinol
VI Derm Exfoliating Body Lotion with 12,5% Glycolic Acid and Re-

tinol är en potent kräm som exfolierar huden coh penetrerar djupt in 

i huden. Den påverkar kollagenproduktionen  samt nyskapande av 

basalcellerna på ett mycket positivt sätt. Denna lyxiga lotion innehål-

ler Retinol som samverkar med glykolsyran för att stöta bort de yttre 

lagren av hård och skadad hud. Huden blir mer skimrande, mjukare 

och lenare för varje dags användning.

Användning
Efter rengöring med VI Derm Body Wash applicerar du VI Derm Ex-

foliating Body Lotion på hela kroppen så ofta du behöver. Massera in 

lotionen ordentligt, använd alltid solskydd.

VI Derm Body Wash 
with 12,5% Glycolic Acid
VI Derm Body Wash with 12,5% Glycolic Acid är designad för att 

rengöra din hud på djupet samt exfoliera torr och grov hud på din 

kropp. Glykolsyran accelererar föryngringsprocessen och säkerställer 

optimal penetration av övriga, behandlande krämer. Denna cleanser 

kommer att rengöra din hud noggrannt och göra din hud uppfräschad 

och mjuk.

Användning
Applicera en mindre mängd VI Derm Body Wash på fuktig hud. Mas-

sera in den och skölj sedan noggrannt. För bästa resultat, använd VI 

Derm Exfoliating Body Lotion som innehller 12,5% glykolsyra smat 

Retinol. Använd även solskydd dagligen.
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Nu introducerar vi ett banbrytande förhåll-

ningssätt till hudvård som tar oss till nästa 

generation av aktiva hudvårdsprodukter, VI 

Derm. Till att börja med tar VI Peel bokstavligen 

bort fl era år från din hy. Efter detta förstärker 

och förlänger VI Derm detta resultat genom att 

erbjuda ett kontinuerligt underhåll. Samtliga 

av våra produkter är framtagna i ett logiskt 

sammanhang för att återskapa en mer ung-

domlig, mer skimmrande och fastare hud.

VI Derm Cleanser for 
Normal to Dry Skin
VI Derm Cleanser for Normal to Dry Skin exfolierar basallagret för att 

motverka obalansen i huden som är ett resultat av naturligt åldrande, 

makeup och vår miljö. Berikad och förstärkd med antioxidanter för att 

bekämpa de fria radikalerna, lämnar denna unika blandning av bo-

taniska ingredienser huden ren, återfuktad, uppfräschad med en fi n 

lyster.

Användning
Applicera en liten mängd cleanser och vatten på ansikte och hals. 

Massera försiktigt in den i huden och skölj noggrannt. Denna cleanser 

skall användas morgon och kväll för att förbereda huden för efterfäl-

jande steg. För bästa resultat, använd VI Derm Toner for Normal to Dry 

Skin direkt efter denna rengöring.

VI Derm Facial Toner for Normal to 
Dry Skin
VI Derm Facial toner for Normal to dry Skin balanserar, fräschar upp 

och förbereder huden för de aktiva behandlingarna. Hudens normala 

pH återskapas samtidigt. Denna vitaliserande toner innehåller bo-

taniska extrakt som lugnar ner och återfuktar huden, samtidigt som 

mjölksyrorna hjälper till att exfoliera de döda cellerna.

Användning
Efter rengöring med cleanser, applicera tonern jämt över ansikte, hals 

och bröstkorg med hjälp av en bomullsrondell. Skölj inte efteråt. To-

nern optimerar huden för de efterföljande produkterna.

VI Derm Cleanser 
for Oily to Acne Prone Skin
VI Derm Cleanser for Oily to Acne Prone Skin rengör huden noggrannt 

samtidigt som den balanserar oljig och problematisk hud. Den exfolie-

rar basallagret för att motverka obalansen i huden som är ett resultat av 

naturligt åldrande, makeup och vår miljö. Denna fuktgivande cleanser 

innehåller Azelic acid och BHA för att kontrollera sebum och bakterier, 

som kan orsaka hudproblem. Berikad och förstärkd med antioxidanter 

för att bekämpa de fria radikalerna, lämnar denna unika blandning av 

botaniska ingredienser huden ren, återfuktad, uppfräschad och skim-

rande.

Användning
Applicera en liten mängd cleanser på ansikte och hals. Massera för-

siktigt in den i huden och skölj noggrannt. Denna cleanser skall an-

vändas morgon och kväll för att förbereda huden för efterfäljande steg. 

För bästa resultat, använd VI Derm Toner for Oily to Acne Prone Skin 

direkt efter denna rengöring.

VI Derm Facial Toner 
for Oily to Acne Prone Skin
VI Derm Facial toner for Oily to Acne Prone Skin är en potent toner 

som kontrollerar sebumproduktionen med hjälp av BHA-syror. Dessa 

syror exfolierar de döda cellerna samtidigt som den balanserar de 

sebumproducerande körtlarna för att förhindra acneutbrott.  Hudens 

normala pH återskapas samtidigt som den lugnar ner och återfuktar 

huden.

Användning
Efter rengöring med cleanser, applicera tonern jämt över ansikte, hals 

och bröstkorg med hjälp av en bomullsrondell. Skölj inte efteråt. To-

nern optimerar huden för de efterföljande produkterna.

VI Derm Vitamin C 20% Gel
VI Derm Vitamin C 20% Gel är en korrigerande behandling som 

passar alla hudtyper. Denna formulering erbjuder förebyggande och 

antiageing egenskaper för huden. Den erbjuder ett fantastiskt skydd 

mot solskador, motverkar tidigt åldrande av huden samtidigt som den 

stimulerar produktionen av kollagen. Denna gel har en synlig effekt på 

hudens ton och spänst. Den går utmärkt att använda runt ögonen, med 

en något tunnare applicering.

Användning
Använd denna C-vitamin gel morgon och kväll, efter cleansing och 

toning. Applicera en ärt-stor droppe i hela ansiktet, på halsen och 

bröstkorgen.

VI Derm AHA Exfoliating Cream
VI Derm AHA (Alfa Hydroxy Acid) Exfoliating Cream används till an-

sikte, hals och bröstkorg. Den kommer att föryngra och förnya hudcel-

lerna vid basallagret för att skapa en hud med lyster och . Huden kom-

mer att kännas fastare samt små linjer och porer kommer att minska. 

Din huds elasticitet och förmåga att binda fukt kommer att öka vilket 

kommer att leda till att din hy ser yngre ut. Denna kräm är en mycket 

viktig del av behandling av hud med acne.

Användning
Applicera denna kräm på ansikte, hals, bröstkorg samt handryggen 

en gång om dagen, helst på morgonen. Följ upp denna kräm med 

Moisturizer (om behov fi nns) samt VI Derm SPF 30 Sun Protection. 

Undvik ögonen.

VI Derm SPF 30 Sun Protection 
with CLA
VI Derm SPF 30 with CLA är ett unikt solskydd som erbjuder en myck-

et hög nivå av skydd mot UVA och UVB strålning. CLA (Conjugated 

Linolic Acid) är en naturligt förekommande tillskott som har bevisade 

hälsofördelar för hudens skydd. VI Derm SPF 30 with CLA är oljefri, 

vattenbeständig och lämnar huden med en slät och silkeslen känsla.

Användning
Applicera VI Derm SPF 30 rikligt 15-30 minuter innan solexponering. 

Smörj in mer efter behov efter bad, svettning eller långvarigt solande. 

Det är också viktigt att använda VI Derm SPF 30 vid skärmarbete för 

att skydda huden mot skadlig strålning.


