Exklusiv hudvård
specialdesignad för
män – av män

4VOO distinct man™ är en innovativ hudvård specialdesignad för
män – av män. 4VOO baseras på marknadens mest avancerade
sammansättning av naturliga exklusiva ingredienser och erbjuder
ett komplett sortiment för den medvetna mannen som är
mån om sig själv och eftersträvar såväl hög kvalitet som
optimala resultat.

Avancerad högteknologisk hudvård
– med vinnande koncept!

4VOO – perfekt
för män som lever
i nordiskt klimat
4VOO distinct man™ framställs med
utgångspunkt från den manliga
hudens behov. Produkterna kommer
från Canada, vars klimat är mycket
likt det skandinaviska. 4VOO’s
produktutvecklare är därför väl medvetna om vilka bekymmer ett tufft,
nordiskt klimat kan vålla för huden,
något man tar stor hänsyn till i utvecklandet av varje enskild produkt.

4VOO’s koncept bygger på att utveckla produkter som samarbetar med
den manliga huden för att åstadkomma varaktiga, synbara resultat.
4VOO distinct man™ är en innovativ hudvårsserie som har vunnit ett
flertal utmärkelser för sina produkter, tack vare fantastiska resultat och
produkternas läckra, maskulina design. Upphovsmannen bakom
4VOO distinct man™, biolog och kemist Marek Hewryk, har använt
sig av högteknologiska metoder från den senaste forskningen för att få
fram produkter med naturliga, exklusiva formulas som ger optimala
resultat på den maskulina huden, oavsett ålder och hudtyp.
För att kunna erbjuda den bästa hudvården för medvetna män har
man, med största noggrannhet, kombinerat exklusiva växtextrakt med
naturliga essentiella oljor, vitaminer och revolutionerande ingredienser
som Palmitoyl pentapeptide-3* vilka i rätt sammansättning gör huden
mjuk, smidig, slät, balanserad och attraktivt ren och fräsch.
Varje formula framställs med största noggrannhet och genomgår
omfattande tester av såväl oberoende specialister som 4VOO’s egna
experter, för att säkerställa att de uppnår 4VOO’s höga kvalitetskrav
och ger de resultat som eftersträvas.

Varför behöver män en egen hudvårdsserie?
Den manliga hudstrukturen skiljer sig markant från den kvinnliga vilket
gör att män har andra hudvårdsbehov än kvinnor i allmänhet har.
Mannens hud:
är tjockare/kraftigare
åldras senare men med större intensitet, dvs. när huden väl åldras
är processen snabbare
har högre talgproduktion
•
•

•

För att tillmötesgå detta behöver män aktivare produkter, mer högeffektiva anti-ageprodukter och lättare (mindre krämiga) produkter
som tillför mycket fukt.

SKIN CARE LINE
Reparing after shave balm
En innovativ och lyxig hudvårdsprodukt som med
19 botaniska extrakt, essentiella oljor och vitaminer
lugnar huden efter rakningen samtidigt som den
vårdar, ger fukt och förbättrar hudens kondition.

Rejuvenating under eye gel
En lugnande, uppfriskande gelé för området
kring ögonen. Rejuvenating under eye gel
verkar effektivt med att motverka rynkor,
påsighet och mörka ringar kring
ögonen. Den jämnar ut, förnyar
hudens struktur och ger ett
omedelbart lyft för dina ögon.

Starter set
Ett skin care set som innehåller
fyra mindre förpackningar av 4VOO’s högkvalitativa
hudvårdsprodukter i en exklusiv box som passar
perfekt för nya kunder, som gåva och på resan.

Dynamic lift treatment
En högeffektiv anti-agekräm för män som
önskar bromsa åldringsprocessen i huden.
Dynamic lift treatment är en behandling som
med avancerad biokemisk teknik verkar för att
föryngra och vitalisera en mogen såväl som en
trött och stressad hud. Dynamic lift treatment
motverkar rynkor effektivt och ger ett naturligt
lyft till huden. Huden lugnas, tillförs
massor av fukt och näring och får
nytt liv. Dynamic lift treatment går
lika bra att använda regelbundet
eller som en kur när huden
behöver en extra kick!

Maximum
renewal moisturizer
En 24-timmarslotion som
förser huden maximalt med fukt
samtidigt som den skyddar
huden och verkar reducerande
på fina linjer i huden. Tack vare
effektiva, aktiva ingredienser blir
den slätare, får en fräsch lyster
och känns mjuk och smidig igen.

Facial balancing cleanser
En rengöringsgel skräddarsydd för den manliga
huden för att aktivt avlägsna orenheter som
kan irritera huden, täppa till porer och skapa
obalanser eller inflammationer. Facial
balancing cleanser lämnar din hud ren,
fräsch och underbart doftande.

*Micro Miracle duo
Deep exfoliation scrub
En högeffektiv exfolierings(peeling)kräm
för den maskulina huden som snabbt,
enkelt och problemfritt jämnar ut
hudens struktur, reducerar rynkor
och avlägsnar döda hudceller och
orenheter. Deep exfoliation scrub
ingår tillsammans med Energizing
mask i 4VOO’s unika
Micro Miracle Duo*.

Energizing mask
En lyxig mask speciellt framtagen för den
maskulina huden för att rengöra på djupet
och tillföra massor av fukt och näring som
stimulerar cellförnyelsen, skyddar och återställer hudens vitalitet. Energizing mask
ingår tillsammans med Deep exfoliation
scrub i 4VOO’s unika Micro Miracle Duo*.

– 4VOO’s
unika microdermabrasion för hemmabruk.
Deep exfoliation scrub och energizing mask bildar
4VOO’s Micro Miracle duo – en revolution inom
hudvården.
Microdermabrasion-behandlingar utförs i vanliga
fall på hudkliniker genom att rikta ett högtrycksflöde
av aluminiumoxid-kristaller mot huden med vilket
man blästrar epidermis (hudens översta lager). Döda
hudceller avlägsnas och ojämnheter som fina
linjer/rynkor och mindre ärr, jämnas ut och huden får
en slätare, smidigare struktur.
4VOO’s Micro Miracle duo har designats för att
motsvara de positiva exfolieringskvliteterna av en
microdermabrasion-behandling – inklusive reduceringen av fina linjer och ytliga skavanker. Micro
Miracle duo verkar med samma aluminiumoxidkristaller som i en vanlig microdermabrasion men på ett
nytt, unikt sätt som är mildare mot huden, billigare
och lättare att utföra. Micro Miracle duo verkar både
fysiskt och kemiskt för att effektivt förbättra huden
och ge maximalt synbart resultat.

4VOO’s hudvårdsprodukter finns även i kabinförpackningar. 4VOO erbjuder även en meny med skräddarsydda 4VOO-behandlingar bara för mannen.

CORRECTING LINE
Nu finns det möjlighet att korrigera små skavanker eller dölja oönskade
hudförändringar. 4VOO erbjuder alla män en correcting line med vilken du själv,
snabbt och enkelt kan korrigera missklädsamheter som finnar, mörkar ringar under
ögonen, rödflammighet eller hudirritationer efter rakning. Med 4VOO Correcting
line kan du också matta ner huden, lyfta fram dina manliga drag och förstärka din
fräschör. 4VOO Correcting line gör under, utan att märkas på huden!

Confidence corrector
Face and
body bronzer
En lätt, solfärgad lotion som ger
en naturlig, solbrun ton och en
hälsosamt fräsch look till ditt
ansikte och/eller din kropp.
Framhäver och förtydligar även
en redan vunnen solbränna.
Face and body bronzer är
berikad med bl.a. vitaminer och
naturliga fuktgivande ämnen
som bevarar din hud mjuk och
smidig. Face and body bronzer
gör dig oemotståndligt attraktiv!

Ett korrigerings-stick som diskret döljer oönskade
skavanker som blemmor, mörka ringar under ögonen,
mindre ärr, födelsemärken etc. Confidence corrector
är följsamt mot huden och skyddar mot aggressiv
UVA/UVB-strålning. Innehåller naturliga växtextrakt,
vitaminer och mineraler.

Shine reduction powder
Ett extremt tunt och på huden osynligt
puder vars uppgift är att göra hudytan
matt och len. Shine reduction powder
bevarar huden matt under dagen tack vare
äkta silke som »suger upp«
blankheten. Är transparent
och passar därför till alla.

Lip maximizing serum
Ett transparent serum som gör dina läppar
fylligare genom att återbilda hudens naturliga kollagen.
Lip maximizing serum verkar även vårdande, skyddande och
mjukgörande för läpparna. Lip maximizing serum ger dig en
sensuellare mun, helt enkelt!

Enhancing eyeliner
Accentuera dina ögon med Enhancing eyeliner,
en automatpenna med vilken du lätt markerar
ögats kontur naturligt. Att även dina fransar ser
tjockare ut och din ögonfärg bli tydligare kan du
se som en extra bonus. Finns i svart och brun.

Lash & brow
styling glaze
En ofärgad stylinggel som
framhäver dina ögon och ger
en mer levande look. Ögonbryn och fransar ser fräscha
och nyduschade ut när damm
och andra partiklar kammas
bort och den naturliga
glansigheten hos stråna lyfts
fram. Lash & brow gel är milt
vårdande och skyddande för
dina fransar och bryn. Finns i
svart och transparent.

Moisturizing
lip protector
Ett transparent balsam
som tillför massor av
fukt och näring till
läpparna samtidigt som
de skyddas mot negativ
yttre påverkan. Dina läppar
blir ungdomligt mjuka och
smidiga, narighet försvinner
och det känns härligt att
både le och kyssas igen!

Shape and shine nail set
Nagelvårsset med nagelfil och nagelputsare
som snabbt och effektivt formar och ger dina
naglar en naturlig glans.

VAD GÖR 4VOO FÖR DIG?
4VOO distinct man™ mjukgör, lindrar, återfuktar, djuprengör,
fräschar upp, motverkar rynkor, förhindrar uppkomsten av follikuliter,
motverkar orenheter och mattar ner eventuell blankhet. 4VOO
distinct man™ är en komplett serie som innefattar sju hudvårdsprodukter för att ge maximalt djupverkande hudvård och åtta
correcting-produkter som gör det möjligt att jämna till eventuella
skavanker och betona dina manliga drag. 4VOO distinct man™
erbjuder en lyxig upplevelse som gör din hud lika fräsch som
oemotståndligt attraktiv. 4VOO distinct man™ är skapad i
maskulina linjer för män – av män. De goda effekterna
tillsammans med den fantastiska känslan och den läckra
designen gör att varje man löper risken att bli beroende…

4VOO-SUCCÉ PÅ

Pentapeptider
Denna revolutionerande ingrediens:
bromsar upp åldersnedbrytningsprocessen genom
att stimulera hudens naturliga, biologiska förnyelse.
• förnyar hudens översta hudlager.
• reducerar uppkomsten av rynkor avsevärt.
• verkar milt för att skapa en mjukare, lugnare hud.
•

Vetenskapliga studier har påvisat att palmitoyl
pentapeptide-3 har en markant förbättrande
effekt på hudens olika återuppbyggande
funktioner. Alla tester visade att pentapeptide-3
stimulerade:
•
•
•

den totala collagensyntesen från 30% till 117%
collagen IV-syntesen från 100% till 327%
hyaluronsyrasyntesen med 267%

De synliga resultaten blev följande:
djupa rynkor reducerades med 60%
mindre rynkor och linjer reducerades med 57%
• medeldensiteten av ett rynkigt hudområde
reducerades med 51%
•

4VOO lanserades under vintern på det prestigefyllda
varuhuset Harrods i London. Redan efter tre veckor låg
4VOO trea på
topplistan över
varuhusets mest
sålda skönhetsprodukter för
både män och
kvinnor, en kategori med 110
olika varumärken
att välja bland.

•

4VOO I PRESSEN

4VOO distinct man™ är helt fria från mineraloljor. 4VOO distinct man™ testas inte under några omständigheter på djur.
Läs mer om 4VOO’s revolutionerande innehåll på www.4VOO.com

