USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ: HYVINVOINTI
1. Olen raskaana. Voinko käyttää Benevita-tuotteita?
Jos olet raskaana, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin käytät Benevita-tuotteita.
Terveellisen ruokavalion ylläpitäminen raskauden aikana on tärkeää äidin ja lapsen
hyvinvoinnin varmistamiseksi. Benevita-tuotteet ovat turvallisia ja hyödyllisiä useimmille
terveille aikuisille, mutta odottavien ja imettävien äitien tulisi neuvotella lääkärin kanssa
ennen niiden käyttöä.
2. Voinko käyttää Benevita-tuotteita, jos minulla on sairaus?
Jos sinulla on sairaus tai terveydentila, käytät reseptilääkkeitä, tai on
ruokavaliorajoituksia, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin käytät Benevita-tuotteita, tai
vaihdat ruokavaliota vai elämäntapaa.
3. Aiheuttaako Benevita lääkkeiden yhteisvaikutuksia?
Benevita-tuotteet eivät ole lääkkeitä, vaan ravintolisiä, joten niillä ei pitäisi olla mitään
kielteistä vaikutusta terveydellesi. Mutta jos käytät parhaillaan lääkärin valvonnassa
lääkkeitä, suosittelemme, että otat yhteyttä lääkäriin, ennen kuin lisäät Benevita-tuotteita
ruokavalioosi.
Varmista myös, että käyttäessäsi Benevita-ravintolisiä nautit FDA:n päivittäisen
suosituksen mukaiset määrät vitamiineja, mineraaleja ja kaloreita varmistaaksesi
parhaat myönteiset vaikutukset.
4. Voivatko lapset käyttää Benevita-tuotteita?
ACN:n Benevita-tuotteet ovat erityisesti aikuisille kehitettyjä ja formuloituja, joten emme
suosittele niitä lasten kulutukseen.
5. Voinko sekoittaa Shake-It! annoksenveteen ja/tai maitoon?
Vaikka suosittelemme Shake-It! sekoittamista veteen, voit varmasti sekoittaa sitä
vähärasvaiseen maitoon tai tyypillisiin maidonkorvikkeisiin maun tai ravitsemuksellisten
etujen lisäämiseksi. Muista kuitenkin seurata annoskokoja, koska muut ainesosat voivat
lisätä annoksen kalorikuormaa. Muista myös tutustua Vanilla Shake-It! -resepteihin
Benevita-verkkosivuilla, www.benevita.eu, josta löydät maukkaita ja terveellisiä ideoita,
jotka lisäävät hieman pirtelösi hohtoa ja makua!
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6. Voinko Shake-it annokseen lisätä hedelmiä tai muita ainesosia?
Hedelmän tai muiden terveellisten ainesosien lisääminen Shake-It! annokseen voi lisätä
sen ravitsemuksellisia etuja. Muista kuitenkin, että lisätyt ainesosat lisäävät per-annos
kalorikuormaa. ACN formuloi Benevita Shake-It! -juomat ihanteellisia tuloksia
silmälläpitäen, kun juomat tehdään käyttövalmiiksi ohjeen mukaisesti.
7. Mikä on Shake-It !-jauheen paras säilytyspaikka?
Säilytä Shake-It!-jauheet viileässä, kuivassa paikassa ja pidä niitä aina
huoneenlämmössä tai sen alla. Vältä tuotteen altistumista kosteudelle tai
auringonvalolle.
8. Mikä on kapseleiden paras säilytyspaikka?
Säilytä kapselit viileässä, kuivassa paikassa huoneenlämmössä tai alhaisemmassa
lämpötilassa tai jääkaapissa. Älä laita käyttämättömiä kapseleita paikkaan, joissa ne
voivat altistua kosteudelle tai auringonvalolle ja pidä ne turvallisesti säilyttäen niitä
alkuperäisessä pullossa kansi tiiviisti suljettuna.
9. Mitkä julkisyhteisöjen yksiköt ovat vastuussa Benevita-tuotteiden
sääntelystä?
ACN:n keskeisiin arvoihin kuuluvat, että yksilö ja yritys noudattavat kaikkia
kansainvälisiä, liittovaltion ja paikallisia lakeja, mukaan lukien sovellettavat sääntelylait.
Kaikki Euroopassa saatavilla olevat ACN-tuotteet tuotetaan, merkitään ja tuodaan
Euroopan unionin ja asianomaisten maiden viranomaisten vahvistamien sääntöjen
mukaisesti maissa, joissa tuotteitamme myydään tai jaetaan.
10. Milloin Benevita-tuotteet vanhenevat?
Leimaamme kaikki Benevita-tuotteet ”parasta ennen” -päivämäärällä. Tämän
päivämäärän jälkeen, emme voi taata tuotteiden tehokkuutta tai niiden makua. Emme
salli Benevita-tuotteiden myyntiä ”parasta ennen”-päivämäärän jälkeen. ACN
suosittelee, että IBOt myyvät Benevita-tuotteet kuukautta ennen jäljellä olevaa
vanhentumispäivää.

11. Mitä glukomannaani on?
Glukomannaani on vesiliukoista elintarvikekuitua, jota saadaan konjac-kasvin juuresta.
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Benevitan painonhallintajärjestelmä sisältää 3 grammaa glukomannaania, joka on
peräisin Japanissa kasvatetusta ja kerätystä mukulapökkövehkan (Amorphophallus
konjac) juuresta. Se edistää aktiivisesti jatkuvaa luonnollista painonpudotusta
vähäkalorisen ruokavalion ohella.
12. Olen kasvissyöjä. Mitä Benevita-tuotteita voin käyttää?
Kaikki Benevita-tuotteet soveltuvat kasvissyöjille.
13. Kuinka paljon vettä minun täytyy juoda?
Shake-it!-, Go!- ja Recover!-kapselit sisältävät glukomannaania. Tuotteen tehon
varmistamiseksi sekä yleisen nesteytyksen ja terveyden ylläpitämiseksi suosittelemme,
että nautit vähintään 2,25 litraa nestettä päivässä. Tämä auttaa veritilavuuden
ylläpitämistä ja ehkäisee nestehukkaa. Kannattaa myös muistaa hajauttaa nesteen
saantia koko päivälle ja välttää suuren määrän nauttimista kerralla.
14. Tarvitsenko vitamiinilisää, kun käytän ohjelmaa?
Benevita on formuloinut Shake-It!:in erityisesti vastaamaan EU:n vaatimuksia koskien
elintarvikkeita, kun käytetään vähäenergisiä ruokavalioita laihdutukseen, jotka korvaavat
yhden tai useamman aterian päivässä. Täydellinen ravintotietojen ja -aineksien luettelo
on saatavana Benevitan sivustolta.
15. Onko mitään haittavaikutuksia?
Vaikka tuotteet valmistetaan luonnollisista ainesosista, Benevitapainonhallintajärjestelmää tulee käyttää käyttöohjeiden mukaan komplikaatioiden tai
sivuvaikutusten välttämiseksi.

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ: ALUMINÉ HIUSHOITO
Laaja yhteistyö monien kauneudenhoidon ja henkilökohtaisen hygienian asiantuntijoiden ja ACN:n välillä
auttaa sinua saavuttamaan kosketeltavat pehmeät, säteileväthiukset. Yksinkertaisia ohjeitamme
noudattaen voit maksimoida Aluminé-hiushoitokokemuksesi hyödyt.

1. Missä Aluminé-tuotteet valmistetaan?
Valmistamme kaikki Aluminé-tuotteemme Yhdysvalloissa.
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2. Kuka voi käyttää Aluminé-hiushoitotuotteita?
Hiushoitotuotelinjamme soveltuvat kaikille—miehelle tai naiselle—jotka haluaa parantaa hiustensa
yleistä terveyttä.
3. Kuinka usein minun pitäisi käyttää shampoota?
Suosittelemme säännöllistä käyttöä näkyvienja kestävien tulosten saamiseksi. Meidän hellävaraiset
formulat, jotka sisältävät ravitsevia kasvitieteellisiä ainesosia, eivät sisällä vahvoja kemikaaleja ja niitä
voidaan käyttää päivittäin kuivumista aiheuttamatta.
4. Miksi tarvitsen hoitoainetta?
Hoitoaine on hiuksille sitä, mitä kosteusvoide on iholle ja sitä pitäisi käyttää säännöllisesti riippumatta
hiuksesi pituudesta tai tyypistä. Sen ravitsevat ominaisuudet vahvistavat hiuksia, suojaa vahingoista
(kemialliset käsittelyt, ympäristötekijät, ja muotoilutuotteet) ja ehkäisee samalla katkeamista ja vähentää
karkeutta. Hiusten hoitoaine luo pehmeän, terveen ulkonäön samalla kiiltoa lisäämällä.
5. Miten minun pitäisi käyttää uudistavaa kiinalaisten yrttien hoitojärjestelmää?
Yksinkertaisesti hiero stimuloivaa kiinalaisyrttishampoota hiuspohjaan kahden minuutin ajan; huuhtele.
Jatka stimuloivaa kiinalaisyrttihoitoaineella, jättäen sen hiuksiin kolmesta viiteen minuutin ajaksi ennen
huuhtelua. Levitä kiinalaisyrttejä sisältävää uudistavaa päänahkaseerumia päänahkaan kahdesti päivässä,
aamulla ja illalla, jätä tämä hoitoseerumi hiuksiin.
6. Miten kiinalaisyrttejä sisältävää uudistavaa päänahkaseerumi toimii?
Kiinalaisyrttejä sisältävää uudistavaa päänahkaseerumi toimii hiusten ravintolisänä. Hiuksiin jäävässä
hoitoseerumissa on aktiivisia ainesosia suurempina pitoisuuksina, esimerkiksi vitamiineja ja
antioksidantteja, jotka tunkeutuvat syvälle hiuksiin. Levitä hiuspohjaan kahdesti päivässä—kerran
aamulla, toisen kerran noin 45 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Illalla levittäminen antaa hiuspohjan
imeä ravinteita elimistön luontaisen uudistamisprosessin aikana.
7. Voinko käyttää vain kiinalaisyrttejä sisältävää uudistavaa päänahkaseerumia yksinään?
Parhaan tuloksen saamiseksi, suosittelemme kaikkien kolmen uudistavan kiinalaisten yrttien
hiustenhoitotuotteen käyttöä. Kukin järjestelmän vaihe sisältää voimakkaita, tehokkaita ainesosia, jotka
on suunniteltu vahvistamaan hiusten tervettä kasvua.
8. Onko totta, että minun pitäisi säännöllisesti vaihtaa käyttämääni shampoota ehkäistäkseni hiusteni
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tottumisen siihen ja aiheuttaen sen tehon heikkenemistä?
Käyttämällä samaa shampoota ja hoitoainetta koko ajan ei vähennä tai muuta sen tehokkuutta.
Johdonmukainen täydellisen hiustenhoitotuotelinjan käyttö vain parantaa hiuksia ajan myötä. Hiustyyppi
voi kuitenkin muuttua elämäsi aikana, mikä johtuu eri tekijöistä, kuten kemiallisesta käsittelystä,
ilmastosta ja muotoiluvälineistä. Siinä tapauksessa vaihda hiustenhoitotuotteita vastaavasti. Aluminé
tarjoaa täydellisen portfolion hiustenhoitotuotelinjoja jokaiselle hiustyypille ja kunnolle.
9. Miten voimistava goji-marjahoitosumute toimii?
Tämä ravitseva hoitoaine auttaa selvittämään, kosteuttamaan ja tuuheuttamaan hiuksia. Sen tehokkaat
antioksidanttiainesosia, kuten goji-marja, auttavat elvyttämään ja ravitsemaan vaurioituneita hiuksia.
Käytä hoitosumua päivittäin levittämällä kosteisiin hiuksiin pesun ja hoitoaineen jälkeen. Sitten vain
kampaa ja muotoile. Voit käyttää hoito sumua myös kuiviin hiuksiin.
10. Miksi minun pitäisi käyttää pöyhentävää merisilkkimuotoiluvaahtoa?
Aluminé pöyhentävää merisilkkimuotoiluvaahto antaa tuuheutta sekä kosketettavan pehmeän pidon.
Tuote sisältää merisilkkiä, merilevistä saatavaa kasviproteiinia, joka nostaa esiin hiusten kiiltävän
hohteen. Se sisältää myös takiaisen juurta, jota on käytetty vuosisatoja Euroopassa vahvistamaan hiuksia
juurista päihin. Formulan riisiproteiinit laajentavat luonnollisella tavalla jokaisen säikeen läpimittaa
antaen paksumman ulkonäön samalla, kun B7-vitamiini edistää edelleen hiustenkasvua ja solujen
kehitystä vahvistaen ohuita, kuivia, tai vaurioituneita hiuksia.
Levitä shampoo- ja hoitoainepesun jälkeen kahdesta kolmeen suihkausta muotovaahtoa pyyhekuiviin
hiuksiin. Sen jälkeen puhalla hiukset kuivaksi ja muotoile tavalliseen tapaan.
11. Miksi kasvitieteelliset öljyt ovat hyväksi hiuksilleni?
Kasvitieteelliset öljyt syväravitsevat hiuksia, suojaten niitä ja lisäten niiden joustavuutta, minimoiden
katkeamisen ja vähentäen karkeutta.
Jokainen Aluminé-portfolion tuote sisältää olennaisia kasvitieteellisiä öljyjä, jotka on uutettu kasveista ja
siemenistä. Käytämme kehittyneitä uuttamismenetelmiä johtaen kevyempiin formuloihin, jotka
edistävät maksimaalista imeytymistä. Kasvitieteellisiä öljyjä ovat apinanleipäpuuöljy, argaaniöljy ja
australianpähkinäöljy.
12. Ovatko Aluminé-tuotteet turvallisia värjätyille hiuksille?
Aluminé formuloi kasvitieteellisiä ainesosia sisältäviä tuotteita, jotka eivät sisällä hankaavia kemikaaleja.
Sulfaatti-sisältämättömät formulamme auttavat säilyttämään väriä samalla, kun hellävaraiset
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puhdistusaineet lisäävät pehmeyttä, rakennetta ja kiiltoa hiuksia vahingoittamatta.
13. Ovatko Aluminé-tuotteet 100 %:sti luonnollisia?
Eivät. Meidän Aluminé-formulat perustuvat kasvitieteellisiin periaatteisiin ja rikastamme niitä
orgaanisilla ainesosilla. Nämä korkealaatuiset tuotteet yhdistävät huipputekniikan ja luonnon parhaat
puolet ja tuottavat tuloksia, jotka eivät vaaranna hyvinvointiasi.
14. Aluminé-tuotteet ovat 100 %:sti vegaanisia. Mitä se tarkoittaa?
ACN:ssä ja Aluminéssa olemme sitoutuneet formuloimaan tuotteet ilman eläinperäisiä ainesosia
emmekä koskaan testaa tuotteitamme eläimillä.
15. Mitä ovat parabeenit ja miksi minun pitäisi välttää niitä?
Parabeenit ovat yleisesti käytettyjä säilöntäaineita henkilökohtaisen hygienianhoito -teollisuudessa
tuotteen säilyvyyden pidentämiseksi. Nämä säilöntäaineet aiheuttavat huolta—koska ne voivat jäljitellä
estrogeenia—ja kerääntyä henkilön kehoon, mikä on vaarallista terveydelle. Tutkimuksissa on todettu
parabeenin kerääntymistä syöpäkoepaloihin. Tästä syystä et Aluminéssa ja ACN:ssä löydä mitään
ainesosaa, mikä sisältää sanan “parabeeni”.
16. Mikä on Aluminé-hiushoitotuotteiden säilyvyys?
Kaikkien Aluminé-tuotteiden on säilyvyysaika kolme vuotta (36 kuukautta), jos niitä säilytetään
asianmukaisesti poissa auringonvalolta ja kuumuudelta.
17. Mikä on “aika avaamisen jälkeen” -symboli?
Sitoutumistamme turvallisuuteen on yksi niitä asioita, mikä erottaa meidät muista. Tämä symboli antaa
kuluttajalle yleisohjeet siitä, kuinka kauan (kuukausina) tuote pysyy turvallisena käyttää ensimmäisen
avaamisen jälkeen.

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ: ALUMINÉ IHONHOITO
Laaja yhteistyö monien kauneudenhoidon ja henkilökohtaisen hygienian asiantuntijoiden ja ACN:n välillä
auttaa sinua saavuttamaan säteilevän, nuoremman näköisen ihon. Yksinkertaisia ohjeitamme
noudattaen voit maksimoida Aluminé-ihonhoitokokemuksesi hyödyt.
1. Milloin minun pitäisi aloittaa ihonhoitokuuri?
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Ihosi hoitamisen aloittaminen ei ole koskaan liian aikaista. Kumulatiiviset ympäristötekijät sekä
luonnollinen ikääntyminen voivat vahingoittaa ihoa, joten on tärkeää luoda johdonmukainen rutiini jo
nuorena.
2. Miten valitsen ihonhoitorutiinin?
Kun tiedät ihotyyppisi, valitse yksilöllisesti suunniteltu ihonhoitorutiini. Muista, että ikääntyminen,
hormonaaliset muutokset ja muut tekijät voivat muuttaa ihotyyppiäsi koko elämäsi aikana.
3. Miten voin tietää, onko minulla öljyinen iho?
Ylimääräinen öljy aiheuttaa kiiltoa, erityisesti ongelma-alueilla, kuten T-alueella—otsassa, nenässä, ja
leuassa. Tämä ihotyyppi on yleensä paksu ja sitä peittää öljymäinen kalvo estäen ihoa kuivumasta.
Rasvainen iho on erityisen yleinen nuorilla ja aikuisilla miehillä ja se on vähemmän altis ulkoisille
vaikutuksille ja kuivumiselle, mikä vähentää ikääntymisen näkyvyyttä.
4. Miten voin tietää, onko minulla öljyisen ja normaalin ihoon yhdistelmä?
Jos tietyillä alueilla, erityisesti T-alueella—otsa, leuka ja nenä—on taipumus olla rasvainen tai kiiltävä,
kun taas muu iho on tasaisen pehmeä ilman selviä puutteita, sinulla on sekaiho.
5. Miten voin tietää, onko minulla kuiva iho?
Kuivan ihon koostumus on karkea ja se voi olla herkkä ärsytyksille. Ne, joilla on kuiva iho, voivat tuntea
kiristystä ja kutinaa sekä hilseilyä. Tällä ihotyypillä, joka voi olla ohut ja herkkä kylmyydelle tai kuivalle
ilmalle, on myös taipumus muodostaa helpommin ryppyjä, koska sillä on vähemmän suojaavia lipidejä tai
vettä.
6. Mikä on paras tapa säilyttää ihoni nuoren näköisenä?
Kaksi tärkeintä tekijää ihon terveydelle ovat tasapainoinen, terveellinen ruokavalio ja johdonmukainen
ihonhoitorutiini. Julkkis stylisti Peter Lamas suosittelee seuraavia elintapojen muutoksia terveen,
nuorekkaan hehkun ylläpitämiseksi:
●
●
●
●
●
●

Nuku tarpeeksi. Tämä mahdollistaa solujen uudistumisen ja ihon korjaamisen.
Käytä aina aurinkovoidetta, jolla on korkea SPF-arvo.
Pidä huolta nestetasapainosta ja juo vähintään 2 litraa vettä päivässä.
Pese, kosteuta ja ravitse ihoa päivittäin.
Tee ihon kuorinta vähintään kolme kertaa viikossa.
Vältä liiallista alkoholinkäyttöä tai tupakointia.
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●
●
●

Suojaa ihoa hyvin kuumalta tai kylmältä.
Syö tasapainoisia, terveellisiä aterioita.
Käytä anti-age hoitoja.

7. Kuinka usein minun pitäisi pestä kasvot ja kaulan alue?
Päivittäinen puhdistus on suositeltavaa poistamaan ihonpinnan epäpuhtaudet ja valmistelemaan ihoa
imemään kosteuttavia ravinteita.
8. Voinko mennä nukkumaan poistamatta meikkiä?
Meikki tukkii huokoset, ja jos se jätetään yön yli, ihon ei voi tehdä kuonanpoistoprosessia, mikä tapahtuu
luonnollisesti unen aikana. Tämä on erittäin haitallista ja voi johtaa toksiinien kerääntymiseen, mikä
vanhentaa ihoa ennenaikaisesti.
9. Mitä eroa Aluminé piristävä amblasilmänympärysvoiteella ja Aluminé yöksi jätettävä ikääntymistä
uhmaamalla silmänympärysseerumilla?
Piristävä amblasilmänympärysvoide vähentää tummia silmänympäryksiä. Voiteet tunkeutuvat
vähemmän syvälle kuin seerumit, mikä tekee niistä ihanteellisen tavan toteuttaa kosteutus,
suojeleminen ja kosteuden tiivistäminen ihoon. Yöksi jätettävä ikääntymistä uhmaama
silmänympärysseerumi korjaa silmänalusten pussit ja turvotuksen. Seerumin keskeinen tavoite on
toimittaa vaikuttavia aineita ja ravinteita syvemmälle ihoon.
10. Mitä tuotetta tulisi käyttää ensin, seerumia vai voidetta?
Seerumi tulisi levittää puhtaalle iholle ennen voidetta. Hyvä nyrkkisääntö on aloittaa pohjalta keveillä
tuotteilla ja jatkaa tiheämmillä tekstuureilla.
11. Milloin minun pitäisi aloittaa anti- age-seerumin käyttäminen?
Seerumit ovat tehokkaimpia anti- age-tuotteita ja auttavat torjumaan erilaisia iho-ongelmia—
laskeumista ja rypyistä auringon ja saasteiden aiheuttamiin vaurioihin. Peter Lamas suosittelee seerumin
käyttöä alkaen kolmannen ikävuosikymmenen puolivälissä kompensoimaan ikääntymisen ensimmäisiä
merkkejä. Seerumit, jotka vahvistavat muiden ihonhoitojen, esimerkiksi voiteiden vaikutuksia, ovat
erinomainen lisä jokaiseen ihon hoitoon.

12. Kuinka levitän Aluminé-kasvovoiteita ja -seerumeja?
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Levitä voiteita tasaisesti koko kasvoille ja kaulalle käyttäen hellävaraisia, pyöriviä liikkeitä ja samalla
varoen herkkää silmänympärysaluetta.
Levittääksesi silmänalusseerumia, esimerkiksi Aluminé yöksi jätettävä ikääntymistä uhmaama
silmänympärysseerumi, hiero sisään herkälle alueelle silmän alapuolella ulkopuolelta sisäänpäin.
Taputtele piristävä amblasilmänympärysvoide varovasti iholle silmien alla ja ympärillä, siirtyen
sisäpuolelta ulkoreunoille. Tämä venyttää ihoa ja tasoittaa juonteita asteittain. Ole erityisen varovainen
välttääksesi tuotteen joutumisen silmiin.
13. Miksi minun pitäisi tehdä ihon kuorinta?
Kuorinta poistaa iholta kuivia soluja ja antaa sileämmän ulkonäön. Iho, jota ei ole kunnolla kuorittu voi
näyttää harmaalta, mikä johtuu jäämien kertymisestä. Suosittelemme kuorintaa vähintään kolme kertaa
viikossa.
14. Miksi Aluminé-tuotteissa käytetään kasviöljyjä mineraaliöljyjen sijaan?
Maaöljystä johdetut mineraaliöljyt ovat henkilökohtaisen hygienian hoito- ja kosmetiikkatuotteiden
yleisesti käytetty ainesosa. Ne tuottavat iholle öljykalvon, joka tukkii huokoset ja voi aiheuttaa
näppylöitä.
Huipputekniikat, joita käytetään kasvitieteellisen öljyn valmistukseen tuottavat kevyempiä, helpommin
imeytyviä, luonnollisesti esiintyviä öljyjä. Kaikki tuotteemme käyttävät kasvitieteellisiä öljyjä, koska ne
tunkeutuvat syvälle ja ravitsevat ihoa sekä puhdistavat ja kosteuttavat tukkimatta ihohuokosia.
Tuloksena on säteilevämmältä ja hehkuvammalta näyttävä iho, joka on pehmeä mutta kiinteämpi
koskettaa.
15. Mitä ovat parabeenit ja miksi minun pitäisi välttää niitä?
Parabeenit ovat yleisesti käytettyjä säilöntäaineita henkilökohtaisen hygienianhoito -teollisuudessa
tuotteen säilyvyyden pidentämiseksi. Nämä säilöntäaineet aiheuttavat huolta—koska ne voivat jäljitellä
estrogeenia—ja kerääntyä henkilön kehoon, mikä on vaarallista terveydelle. Tutkimuksissa on todettu
parabeenin kerääntymistä syöpäkoepaloihin. Tästä syystä et Aluminéssa ja ACN:ssä löydä mitään
ainesosaa, mikä sisältää sanan “parabeeni”.
16. Miksi pH-arvo tärkeä?
Aineen happamuutta tai emäksisyyttä mitataan pH-asteikolla, joka vaihtelee 0:sta (erittäin hapan,
esimerkiksi sitruunamehu) 7:ään (neutraali, esimerkiksi vesi) ja 14:ään (erittäin emäksinen, esimerkiksi
lipeä). Ihon pH-arvon ylläpitäminen auttaa ylläpitämään oikeaa “happovaipan” tasapainoa, mikä auttaa
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suojaamaan elimistöä bakteereilta ja estää kosteuden menettämistä. Jos se tuhoutuu emäksinen aineen
vaikutuksessa, happovaipan uudistuminen kestää kolme tai neljä tuntia.
Aluminé-ihonhoitotuotteet ovat huolellisesti formuloituja tasapainoisin pH-tasoin, mikä ehkäisee ihoa
suojaavan happovaipan vahingoittumista puhdistaen ja kosteuttaen hellävaraisesti varmistaen ihon
parhaan mahdollisen terveyden.
17. Ovatko Aluminé-tuotteet 100 %:sti luonnollisia?
Eivät. Aluminé-kaavamme perustuvat kasvitieteellisiin periaatteisiin ja rikastamme niitä orgaanisilla
ainesosilla. Nämä korkealaatuiset tuotteet yhdistävät huipputekniikan ja luonnon parhaat puolet ja
tuottavat tuloksia, jotka eivät vaaranna hyvinvointiasi.
18. Aluminé-tuotteet ovat 100 %:sti vegaanisia. Mitä se tarkoittaa?
ACN:ssä ja Aluminéssa olemme sitoutuneet formuloimaan tuotteet ilman eläinperäisiä ainesosia
emmekä koskaan testaa tuotteitamme eläimillä.
19. Mikä on Aluminé-ihonhoitotuotteiden säilyvyys?
Kaikkien Aluminé-tuotteiden on säilyvyysaika kolme vuotta (36 kuukautta), jos niitä säilytetään
asianmukaisesti poissa auringonvalolta ja kuumuudelta.
20. Mikä on “aika avaamisen jälkeen” -symboli?
Sitoutumistamme turvallisuuteen on yksi niitä asioita, mikä erottaa meidät muista. Tämä symboli antaa
kuluttajalle yleisohjeet siitä, kuinka kauan (kuukausina) tuote pysyy turvallisena ensimmäisen avaamisen
jälkeen.
21. Voivatko Aluminé -tuotteet aiheuttaa allergisia reaktioita iholla?
Formuloimme Aluminé-tuotelinjamme tehokkaiksi ja yhteensopiviksi useimmille ihotyypeille. Yksittäiset
ainesosat tuotteissamme ovat perusteellisesti turvallisuustestattuja ja analysoituja erilaisissa
olosuhteissa, jotta ne täyttäisivät korkeimmat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Joskus uudet tuotteet ja ainesosat edellyttävät ihon mukautumista ja saattavat johtaa pintareaktioita tai
ärsytystä siirtymävaiheen aikana. Tietyt henkilöt voivat kokea vähäistä ärsytystä, minkä pitäisi
korjaantua, kun iho tottuu tuotteeseen. Kuitenkin, kuten kaikilla käytetyillä tuotteilla ja joissain harvoissa
tapauksissa, jotkut ainesosat voivat olla ristiriidassa käyttäjän ainutlaatuisen henkilökohtaisen ihokemian
kanssa. Jos haittavaikutus jatkuu, lopeta käyttö.
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Jos sinulla on herkkä, reagoiva iho, suosittelemme seuraavia ohjeita:
● Tarkista tuoteseloste mahdollisten allergeenien suhteen.
● Testaa pieni ihoalue ennen ensimmäistä käyttöä mahdollisten haittavaikutusten määrittämiseksi.
● Jos sinulla on erittäin herkkä, kuiva, ärtynyt tai vaurioitunut iho, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin
kokeilet mitään uutta ihonhoitotuotetta. Emme suosittele Aluminé-tuotteiden käyttöä iholle,
jolla on havaittuja sairauksia, esimerkiksi akne, ekseema, psoriasis, ruusufinni, tai muita
vastaavia tiloja, jotka vaativat lääkärin hoitoa vai ihotautilääkärin reseptiä.
● Jos sinulla on vaikea reaktio tai olet huolissasi ärsytyksestä, lopeta uusien tuotteiden käyttö ja
käänny lääkärin puoleen.
● Käytä tuotteitamme aina ohjeiden mukaisesti. Koska Aluminé-tuotteet sisältävät keskeisiä
vaikuttavia ja kasvitieteellisiä aineita tehokkaina annoksina, älä levitä tuotteita liiallisesti ja
noudata suositeltua puhdistusprosessia.

22. Missä Aluminé-tuotteet valmistetaan?
Kaikki Aluminé-tuotteet valmistetaan Yhdysvalloissa.
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