


OM SENSAI
Inspirert av søken etter evig skjønnhet, kombinerer SENSAI avansert hudpleieteknologi med den 
overlegne effekten fra eksklusive Koishimaru Silk. Denne unike kombinasjonen av vitenskap og natur 
virker i harmoni med kroppen, og danner plettfri og silkemyk hud som fremhever enhver kvinnes 
unike skjønnhet. SENSAI (den gang Kanebo) ble for første gang introdusert i London for 40 år siden, 
og gjennom tiårene har merket rukket å bli en favoritt blant mange europeiske kvinner. Produktene 
er framstilt med japansk teknologi, og er inspirert av japansk levemåte og skjønnhet. På en unik 
måte kombinerer SENSAI japansk kultur og tradisjon med innovasjon, og fascinerer verden med sin 
forkjærlighet for tidløse idéer og estetikk. SENSAI har vunnet f lere prestisjetunge priser for makeup- 
og hudpleieproduktene, og fortsetter å utvide sortimentet med unike produkter i 2019. 

ABSOLUTE SILK  

ABSOLUTE SILK er den nye hudpleieserien fra SENSAI, som sørger for antiage, glød og rikelig med fukt. 
Skjønnhetsrutinen er nå komplett med Step 1, ABSOLUTE SILK MICRO MOUSSE TREATMENT, og 
Step 2 ABSOLUTE SILK CREAM og FLUID. Antiage ingrediensene fra Koishimaru Silk RoyalTM sørger 
for en silkemyk, motstandsdyktig og glødende hud med færre fine linjer. Utviklet for en ekstraordinær  
opplevelse for sansene!



AWAKEN IN SILK
ABSOLUTE SILK MICRO MOUSSE TREATMENT

Den unike, luftige moussen gir nytt liv og energi til huden, og er den ultimate 
SENSAI opplevelsen.

MICRO MOUSSE TREATMENT er utviklet ved hjelp av den mest avanserte 
japanske vitenskapen og inneholder Koishimaru Silk RoyalTM og mikrokarbonerte 
bobler. Den lette moussen etterlater huden silkemyk, fuktet og glødene, med 
færre fine linjer. Det perfekte første steget i din fuktrutine for glød og antiage! 

MICRO MOUSSE TREATMENT er Step 1 i SENSAIs fuktrutine, og brukes 
på samme måte som de andre SENSAI Step 1 produktene ULTIMATE THE 
LOTION, PRIME SOLUTION og CELLULAR PERFORMANCE LOTION.

BRUKSVEILEDNING 
Etter at du har renset og tørket ansiktet klemmer du ut mousse på størrelse 
med en drue i håndflaten. Påfør med fingrene på hake, kinn, nese og panne. 
Smør så forsiktig ut med massasjebevegelser så boblene ikke sprekker, men 
får trukket inn i huden. Etter at moussen har trukket inn fukter du så med 
emulsjon og/ eller krem. Brukes morgen og kveld.

90 ml. Pris 1.650,-

EMBRACED BY SILK
ABSOLUTE SILK CREAM
ABSOLUTE SILK FLUID

Begi deg ut på den ultimate SENSAI opplevelsen. Signaturingrediensene i 
Koishimaru Silk RoyalTM kommer fram i lette og luftige Fluid og rike Cream, 
som begge gir deg rikelig med fukt og minimerer aldringstegn. Dette resulterer i 
glødende Kinuhada – plettfri, silkemyk hud.

ABSOLUTE SILK CREAM og ABSOLUTE SILK FLUID er det andre 
steget i din fuktrutine fra den nye serien til SENSAI, ABSOLUTE SILK.
Påfør CREAM eller FLUID etter MICRO MOUSSE TREATMENT og 
opplev at huden din blir fuktet, glødende og at aldringstegn reduseres. 

ABSOLUTE SILK CREAM er anbefalt til normal til tørr / kombinert hud. 
ABSOLUTE SILK FLUID er anbefalt til normal til fet / kombinert hud. 

Fluid: 80 ml. Pris 1.650,-
Cream: 40 ml. Pris 1.650,-
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