«Countries»

Countries serien
• 90-99% organiska ingredienser
• Unika oljor och växtextrakt från vilda plantor

•

Varje produkt syftar på att berika och bevara skönhet

• Naturliga dofter
• Fri från siliconer, parabener, mineralolja, SLS, SLES, konstgjorda färgämnen och andra onödiga
tillsatser
•

En etisk serie av produkter som inte har testats på djur utan i salonger på frivilliga personer.

Sortiment

❖ Hårvård

❖ Kroppsvård
❖ Handvård
❖ Ansiktsvård

Hårvård
Countries schampo är baserade på mjuka ekologiska ingredienser som försiktigt rengör håret utan att
skada den naturliga barriären av skalp och hår.
Countries “conditioning serum" är en Leave-in produk som är enkelt att använda och förvandlar håret
på några minuter samt gör det mer hanterbart.
Countries hårmasker reparerar håret och fungerar som en professionell hårvård hemma.
Countries “Sebo-regulating Concentrate” och “Active hair serum” är bra för hårväxten och gör att håret
känns tjockare.

Hårvård
Laminating Hair Shampoo
Japanese Magnolia 250 ml
Laminating Hair Balm
Japanese Magnolia 200 ml
Innehåller silkesproteiner som återställer och
förbättrar skadat hår vilket gör att håret känns
jämnare. Produkterna hjälper även till att göra
hårstyling enklare och ger vårdande effekter
genom bio-laminering..

Ultra Volume Hair Shampoo
Philippino Ylang Ylang 250 ml
Hair Leave-in Conditioning Serum UltraVolume
Philippino Ylang-Ylang 200 ml
Innehåller vegetabiliska proteinkomplex som gör
håret tjockare vilket resulterar i fantastisk volym.
Produkterna gör även styling enklare och har
värmeskydd.

Keratin Hair Shampoo Amazonian Acai 250 ml
Keratin Hair Balm Amazonian Acai 250 ml
Innehåller kerapeptidkomplex som stärker håret
längs hela längden och gör det glänsande och
silkeslent.

Shampoo for Colored Hair Color Protection
Indian Amla 250 ml
Leave-in Conditioning Serum for Colored Hair
Color Protection Indian Amla 200 ml
Innehåller Q10 Coenzyme som framhäver styrkan i
färgat hår. Med guargummi stannar även färgen
kvar vilket gör håret mer hanterbart och redo för
styling.

Hårvård

Active hair serum Hair growth Keratin Hair Mask
and revital density hair cure Intensive Recovery
30 ml
250ml

Laminating Hair Mask Ultra
Nutrition and Hair Growth
250ml

Serumet gör att håravfall minskas.
Produkten väcker även de
sovande hårsäckarna vilket
aktiverar tillväxten av nytt hår.
Dessutom blir hårbotten lugnad
och cellerna får näring.

Serumet stärker hårstrån och
Hårmasken innehåller
rötterna. Produkten motverkar även
ceramidkomplex som hjälper till att oljig och torr mjäll vilket gör håret
reparera skadat hår och göra det fräscht och mjukt.
mjukt. Produkten skapar en barriär
på håret vilket skyddar mot
värmen vid styling.

Kerapeptider verkar direkt
och stärker håret. Masken
förbättrar hårets glans och
skyddar mot skador under
styling.

Sebo-regulating Concentrate
Anti-Dandruff for Problem and
Oily Scalp
30ml

Kroppsvård
Duschgel, duscholja och skrubbar rengör huden och skapar ett mjukt vegetabiliskt skydd med hjälp av oljor och extrakt.
Body conditioner används efter dusch som en vanlig kroppslotion. Dock är konsistensen är tjockare och produkten är

dryg. Den absorberas snabbt och passar därför personer som vill använda naturliga och vårdande hudvårdsprodukter.
Handkrämer innehåller stor mängd oljor och extrakt. Krämerna kommer i tubformat vilket gör de bekväma att ta med
under dagen.

Kroppsvård
Restoring Velvety Shower
Oil
Mexican guava

Detox Thalasso Shower Gel
Indian lemongrass

Duscholjan är laddad med den
vårdande macadamiaoljan och
mexikansk guava.

Duschgelen rengör huden noggrant och
doftar uppfriskande av citrus.

Skin Tenderness Shower Oil
Japanese sakura

Ultra-Nutritious Creamy Shower Gel
Thai Mango

Duscholjan är mjuk och lämnar
en lyxig fräsch doft.

Duschkrämen innehåller extrakt av mango
och baobabolja som ger huden näring och
gör huden mjuk.

250 ml

Moisturizing Shower Gel
Australian Bamboo
Duscholjan innehåller
Bambuxtrakt, hyaluronsyra och
vitaminkomplex som effektivt
förenar huden.

Kroppsvård

Thalassic Body Scrub
Japanese kelp
250ml

Revitalizing Body Scrub
Asian cameliia
250 ml

Body Scrub med
havsalt gör att huden lättare
förnyas och får näring då den
rengör djupt och skonsamt.

Body Scrub med socker,
kokosolja och vitaminer
hjälper huden att bli ren och
återställas. Med omega-9 blir
huden även mer elastisk.

Body Contouring Scrub Reducing
the Body Size
Mediterranean Rosemary
250 ml
Body Scrub med BIO-lyftkomplex gör
huden fastare och har anti-cellulit
egenskaper.

Body Skin Renewing Scrub
Colombian coffee
250 ml
Body Scrub med kaffe exfolierar
döda hudceller och förbättar
cellförnyelse.

Kroppsvård
Ultra-Nourishing Body Conditioner
Thai mango
250ml
Body Conditioner passar att användas direkt efter
duschen och kan appliceras snabbt och absorberas
därefter effektivt. Produkten gör hud frisk och mjuk.

Moisturizing Body Conditioner
Australian bamboo
250ml
Body Conditioner med hyaluronsyra ger huden nytt liv
och lindrar torrheten. Med hjälp av extrakt av bambu
hålls fukten sedan kvar i huden.

Renewing Body Milk
Japanese sakura
250 ml
Body Conditioner med AHA-syror gör huden ny och
fräsch och rekommenderas att användas dagligen.
På bara 2 veckor syns resultatet.

Kroppsvård
Body Serum Deep Skin Hydration
Arabian aloe
200 ml
Body serumet ger hudcellerna fukt och hjälper till att
återställa elasticiteten vilket bevarar hudens ungdom.
Förutom detta stärker produkten hudens kvalité.

Body Serum Complex
Skin Regeneration and Rejuvenation
Kenyan passion fruit
250 ml
Body serumet ger en behaglig känsla
på huden och gör den ny, smidig och stram.

Luxurious Veil Oil for Body Golden Skin Glow
5 valuable oils, Vitamin Complex
200 ml
Body serumet gör omedelbart huden mjuk och glansig.
Produkten ger skonsamt näring till huden och ger fukt som ger
en skimrande förförisk glöd.

Kroppsvård

Body Cream Butter
Deep Skin Recovery
Mexican guava
250 ml
Denna Body Cream ger huden näring
på djupet och tar bort torrheten.
Med hjälp av vitaminer förbättras
huden direkt och blir mjukare.

Thalasso Body Cream
Intense Skin Hydration
Indian lemongrass
250 ml
Body Cream gör att huden känns mjuk och
härlig. Med thalassic behandlingen
återställs balansen i huden och med
peptidkomplexet förbättras hudens
elasticitet.

Enriched Body Cream for Massage and
Body Shaping
Peruvian buriti
250 ml
Denna Body Cream är rik på kakaosmör
och Buritiolja som verkar näringsrikt på
huden. De naturliga anti-celluliter som
finns hjälper till att minska
fettavlagringar och hudproblem.
Rekommenderas att användas under
massage och efter bad eller dusch.

Handvård
Countries handkrämer har hög koncentration av oljor och extrakt. De kommer i
kompakta tuber som är lätta att ta med under dagen.
Nourishing Hand Cream Africa
30ml

Clarifying Hand Cream Japan

Handkrämen innehåller ekologiskt sheasmör som
ger näring till huden. Dessutom innehåller
produkten afrikanskt örtextrakt som jämnar ut
huden och gör den mjuk och elastisk.

UVA, UVB protection

SPF 20

Handkrämen återfuktar huden mjukt och
effektivt och har återbildande och
föryngrande effekter på händerna.

Deep Moisture Hand Cream Greece
30 ml

Revitalizing Hand Cream Brazil

Handkrämen skyddar huden från tidigt åldrande
och kraftig förlust av fukt då den djupt återfuktar
huden. Havsmineraler hjälper även till att hålla
huden len och mjuk.

Handkrämen innehåller fruktsyror som
aktiverar hudens naturliga skyddsfunktioner
och gör huden mjuk med hjälp av
antioxidanter.

Сosmetic set
(Africa, Greece, Brazil)

Ansiktsvård

Countries mousse, toner, micellart vatten och micellar gel rengör huden effektivt utan att torka ut den.

Countries serum verkar på djupet och har en lätt krämig konsistens.

Countries krämer finns för olika behov som exempelvis solskydd, återhämtning efter trötthet,
regenerering och reparering.

Ansiktsvård
Gentle Face Washing Foam
Delicate Cleansing
for Normal and Dry Skin
200ml
Ansiktsskummet rengör huden med hjälp
av dess milda ingredienser.

Facial Skin Renewing Toner
200ml
Denna toner passar för alla hudtyper och
avslutar rengöring, reglerar PH-balans och
ökar produktionen av kollagen och elastin.

Toning Mousse for Face Washing
200ml
Mousset innehåller AHA-syror vilket hjälper till
att rengöra huden och ger huden energi och
vitaminerna A, B, C, E.

Toner with AHA Acids Refreshes Skin and Removes
Imperfections
Denna toner hjälper till att regenerera huden med hjälp av AHA-syror.
Ger huden viktiga vitaminer för ett friskt lyster, jämnar ut hudtonen.

Ansiktsvård

Micellar Water
Removing Makeup from the Face, Eyes and Lips
200 ml
Produkten tar försiktigt bort sminket utan att irritera
huden vilket gör att den passar personer med känslig
hud. Den innehåller dessutom bearberry som ger
huden viktiga antioxidanter.

Micellar Gel
Removing Makeup from the Eyes
200 ml
Gel med hasselnöt extrakt gör huden ren och tar enkelt bort
smink. Den gör dessutom huden frisk, ren och återför pHbalansen med hjälp av vegetabiliska ingredienser.

Ansiktsvård
Dessa serum kan användas ensamma och behöver inte kompletteras med krämer.
Serumen rekommenderas att användas dagligen för bästa resultat.
Vitamin Enriched Serum
Restore and Skin Shine
30 ml
Berikat med vitamin C som kommer från extrakt
av acerola. Serumet hjälper kollagens
bindningar. Med vitamin PP förbättras hudens
lyster.

Hydrating Emulsion
50 ml

Serum for face and neck Active Lifting
30 ml
Serumet verkar på djupet och återställer
vätskebalansen i hudcellerna. Med hjälp av
vegetabiliska peptider känns huden återställd.

Fluid Serum for Oily and Combination Skin
30 ml
Serumet innehåller mineraler och rispulver
vilket ger en långvarig matt effekt utan att
blockera porer. Dessutom gör den huden
frisk och stark under lång tid.

Serumet innehåller emulsionshydrat som gör
huden jämn samt att fukten stannar kvar vilket
gör huden silkeslen och välskött.

Ansiktsvård
Regenerating Face Cream
UVA/UVB Protect and Hydration
50 ml
En kräm med en lätt konsistens har en
effekt av antioxidanter. Den organiska
kameliaoljan mjukar upp huden, har
naturligt solskydd med hjälp av mineraler.

Glowing Cream for any skin type
Deeply hydrates and improves the tired look
Denna glansiga kräm med organiska
Vitliljaxtrakt hjälper till att återfukta huden,
eliminera tecken på trötthet och dessutom
jämna ut hudtonen. Krämen gör därför huden
vacker och fräsch.

Comfort Cream for Face and Neck
Intense Lifting
50 ml
Denna kräm är gjord av organiskt extrakt av acerola
och ger huden antioxidanter och föryngrande effekter.
Den innehåller ett Bio Lift Complex som hjälper till att
förhindra åldrande av hudceller. Vitaminer hjälper till
att tona upp och förbättra hudens allmänna tillstånd.

Nourishing Face Cream Rich Oils
50 ml
Krämen vårdar huden på flera sätt. Den ökar
elasticiteten, skyddar lipidbarriären och förbättrar
ansiktskonturer. Krämen innehåller vegetabiliska
proteiner som förbättrar, vårdar och verkar på
djupet i huden och har en lyftande effekt.

