
kun 

Pleje & vækst serum til

•	vipper
•	bryn
•	hår
•	skæg
•	hud

APHRO CELINA MICROHYALURON

Intensiv fugtighedsspray med microhyaluronsyre 
(til ansigtsbehandling). 
Microhyaluron fra Aphro Celina har en molekylær 
størrelse der trænger dybt ind i huden gennem po-
rene. Ved regelmæssigt brug vil huden se friskere 
og sundere ud. Små rynker fyldes op og udglattes 
effektivt. Pletter og tør hud forsvinder. Huden bliver 
fastere og får ny elasticitet.
Ved hjælp af flere størrelser microhyaluron sikres 
dels absorbering af fugt i bindevævet samt giver en 
fugtgivende film på overfladen af huden.

Godkendt til salg (positiv listen) 
hos Grøn Salon & Grøn klinik. 

Indeholder ingen konserveringsmidler el-
ler allergi-fremkaldende stoffer. Er drøj i 
brug.

Dosering: Påfør 1-2 
pump/spray på ren hud 1 
gang dagligt i en  afstand 
af ca 20 cm fra ansigtet.
Vent 5 min inden evt. 
brug af anden creme/se-
rum.

Aphro Celina er udviklet og produceret af eksperter i Tysk-
land. Serien er dermatologisk testet, uden parfume, para-
bener eller Phthalater. 
Aphro Celina er EU-godkendt og ikke testet på dyr. Må 
gerne benyttes af gravide.

TORDAL TRADING
+45 5233 5060  .  tordaltrading@gmail.com

Instagram/tordaltrading

Facebook/tordaltrading
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VIDEO VIDEO

Mere info om 
vippe/bryn

Mere info om 
hår/skægserum

100 ML
Før

Efter

Før

Efter

Før

Efter

HÅR/SKÆGSERUM

Serumet stimulerer vækstfasen og øger antal-
let af strå i hver hårsæk. De aktive stoffer – bl.a. 
prostaglandiner – styrker keratin syntesen og for-
sinker dermed det naturlige hårtab.

ANVENDELSE: Placér pip-
pette direkte ved rod og 
hovedbund. Start med få 
dråber, alt efter størrelse 
af område der behandles. 
Massér herefter forsigtigt 
ind og lad derefter serum 
naturligt absorbere.

50 ML

NYHED

VIDEO

Mere info
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ØJENBRYNSERUM

Aphro Celina Eyebrow er en dokumenteret virk-
ningsfuld øjebrynserum, der kan hjælpe dig til at 
få smukkere, fyldigere og mere markerede øjen-
bryn på ca. 8 uger.
Serumet påføres med penslen på hele brynet eller 
det område du ønsker at stimulere hårvæksten i.

Anvendes én gang dagligt på ren og 
tør hud. Når den ønskede effekt er op-
nået anvendes serumet 2-3 gange om 
ugen for at vedligeholde resultatet. 
Vores Brow serum er mere kraftfuld 
end den klassiske øjenvippeserum, 
idet den indeholder bl.a. koffein til at 
øge effekten. Derfor anbefaler vi ikke 
brynserum til vipperne.

SERUM “PRIME” til vipper og bryn

Prime er Aphro Celina’s “Grønne” serum. Den er ex-
tra plejende og særligt velegnet til dem med følsom 
hud. 
Prime er godkendt til salg (positiv listen) hos Grøn 
salon & Grøn klinik. De aktive stoffer i Prime er Ca-
pixyl, Bisabolol Natural og forskellige pentapeptider, 
der er yderst effektive sammen med koffein.
Effekten vil normalt indtræffe efter ca. 4-8 uger.

TIP: Du kan med fordel anvende serum morgen og af-
ten i en periode for at opnå en hurtigere effekt.

SKÆG/HÅRSERUM

Vores hårserum kan bruges til at behandle både 
hovedhår og skæg og er nem at anvende. 
Det kræver kun 2 enkle step. Daglig brug af din 
hårserum enten mindst 4 timer før bad eller når 
du har tørret håret efter bad. Produktet hverken 
lugter eller fedter og du må gerne påføre andre 
hårprodukter umiddelbart efter brug af din se-
rum. 
Efter Ca. 2-3 måneder vil du se en synlig forbed-
ring af din hårvækst. Når det ønskede resultat er 
opnået kan du med fordel bruge serum 2-3 gan-
ge om ugen for at vedligeholde resultatet. 
Hår/skægserum fåes i 2 varianter. 

Ny formel - samme effekt!
Godkendt til salg (positiv listen) hos Grøn Salon 
& Grøn klinik. 
Specielt velegnet til mindre områder som tinnin-
ger, bare pletter og tyndt skæg. 

ANVENDELSE: Spray 1-2 gange 
på de områder der skal be-
handles og masser efterføl-
gende godt ind.

Indeholder Capixyl, Bisabo-
lol Natural og Black Sea Oil 
samt en aktiv ingrediens fra 
Koral udviklet i laboratoriet. 

3 ML

Flere længere
& kraftigere

øjenvipper på
kun 4-6 uger!

ØJENVIPPESERUM

Aphro Celina Classic Eyelash er et dokumenteret 
effektivt øjenvippe serum, der vil give dig længe-
re, flere, kraftigere og smukkere øjenvipper på 
kun 4-6 uger.

Penslen førers forsigtigt langs vippekanten fra 
øjenkrogen og ud, præcis som en eyeliner. Vippe-
serumet anvendes én gang om dagen, helst om 
aftenen efter afrensning. Mængden på penslen 
er nok til at applikere på begge øjne. Anvend et 
så tyndt lag som muligt. Det er kun nødvendigt at 
bruge serumet på de øverste vipper da produktet 
bliver overført til de nederste vipper når du blin-
ker. Når øjenvipperne har opnået den ønskede 
længde, anvendes produktet 2-3 gange ugentligt 
for at vedligeholde effekten.

Aphro Celina er velegnet til anvendelse i kombina-
tion med kunstige vipper.

ØJENVIPPESERUM “DELUXE” (2 i 1)

Effekten af “Deluxe” er den samme som ved “Clas-
sic”, men indeholder flere plejende ingredienser 
som hyaluron og Biotin, der holder vipperne dybt 
hydreret.

3 ML

3 ML

3 ML

NYHED

30 ML

Flere længere
& kraftigere

øjenvipper på
kun 4-8 uger!
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kun 

Pleje & vækst serum til

•	vipper
•	bryn
•	hår
•	skæg
•	hud

APHRO CELINA MICROHYALURON

Intensiv fugtighedsspray med microhyaluronsyre 
(til ansigtsbehandling). 
Microhyaluron fra Aphro Celina har en molekylær 
størrelse der trænger dybt ind i huden gennem po-
rene. Ved regelmæssigt brug vil huden se friskere 
og sundere ud. Små rynker fyldes op og udglattes 
effektivt. Pletter og tør hud forsvinder. Huden bliver 
fastere og får ny elasticitet.
Ved hjælp af flere størrelser microhyaluron sikres 
dels absorbering af fugt i bindevævet samt giver en 
fugtgivende film på overfladen af huden.

Godkendt til salg (positiv listen) 
hos Grøn Salon & Grøn klinik. 

Indeholder ingen konserveringsmidler el-
ler allergi-fremkaldende stoffer. Er drøj i 
brug.

Dosering: Påfør 1-2 
pump/spray på ren hud 1 
gang dagligt i en  afstand 
af ca 20 cm fra ansigtet.
Vent 5 min inden evt. 
brug af anden creme/se-
rum.

Aphro Celina er udviklet og produceret af eksperter i Tysk-
land. Serien er dermatologisk testet, uden parfume, para-
bener eller Phthalater. 
Aphro Celina er EU-godkendt og ikke testet på dyr. Må 
gerne benyttes af gravide.

TORDAL TRADING
+45 5233 5060  .  tordaltrading@gmail.com

Instagram/tordaltrading

Facebook/tordaltrading
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HÅR/SKÆGSERUM

Serumet stimulerer vækstfasen og øger antal-
let af strå i hver hårsæk. De aktive stoffer – bl.a. 
prostaglandiner – styrker keratin syntesen og for-
sinker dermed det naturlige hårtab.

ANVENDELSE: Placér pip-
pette direkte ved rod og 
hovedbund. Start med få 
dråber, alt efter størrelse 
af område der behandles. 
Massér herefter forsigtigt 
ind og lad derefter serum 
naturligt absorbere.

50 ML

NYHED

VIDEO

Mere info
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