SENSAI Brand Message

SENSAI ble for første gang introdusert i London for 40 år siden. Etter den tid har det
japanske merket rukket å bli en favoritt blant europeiske kvinner. Med moderne japansk
teknologi, som stadig er under utvikling, fortsetter jakten på plettfri hud og skjønnhet.
På en unik måte knytter den japanske kulturen sammen tradisjon og innovasjon, og fascinerer
verden med sin store kjærlighet for tidløse idéer og estetikk.
SENSAI har nå vært i skjønnhetsuniverset til europeiske kvinner i 40 år, og egenskapene
som er hentet fra japansk kultur blir nå revitalisert med SENSAI sine nyheter. Den
raffinerte, japanske skjønnheten fra SENSAI fortsetter å fascinere verden.
SENSAI : Designet
Eksklusiv og funksjonell skjønnhet
Diskrét minimalisme
SENSAI er sjelen til japansk kultur og estetikk
Det japanske språket har evnen til å føles usynlig og usagt.
Sansene finjusteres med SENSAI.
Kreftene fra naturen gløder innenfra.
SENSAI : Høydepunkter fra japansk skjønnhet
Ved å kombinere tradisjon og innovasjon, er skjønnhet definert på ny.
SENSAI har ambisjon om at kvinner over hele verden skal få erfare japansk skjønnhet.

Oppdag SENSAI
I dag, en ny begynnelse

Brand Statement

SENSAI
Sansene.
Subtilt, raffinert og nobelt.
Skjønnhet inspirert av japansk natur.
SENSAI
Vitenskapen.
Avansert, grunding og kompromissløst.
Skjønnhet fremstilt av japansk vitenskap.
SENSAI
Sansene og vitenskapen fra Japan.
Hyller hvor vakkert livet er, lyst opp fra det indre.

Introduserer et unikt syn på japansk skjønnhet og levemåte
med SENSAI.

Kunsten bak Koishimaru Silk

Historien og arven
Fra den gang da silketråder ble spunnet for hånd, f ik k kvinnene som spant silken
bemerkelsesverdig vak ker hud. På jakt etter de enestående skjønnhetsfordelene fra
silke, bega SENSA I seg ut på f lere tiår med søken etter hvordan man kunne oppnå den
ypperste kvaliteten: Kinuhada - plettfri, silkemyk hud.
Denne ferden førte til Koishimaru Silk. Også kjent som ‘Royal Silk’, som en en gang var
reservert kun den japanske keiserfamilien, og forblir i dag den mest luksuriøse type
silke.

De legendariske skjønnhetshemmelighetene fra Japan
Koishimaru Silk ens estetiske egenskaper er legendariske, og ingen silke kan
sammenlignes. Med sine glødende og subtile nyanser og enestående kvalitet blir
huden kledd inn i luksuriøs komfort.
Våre forskere oppdaget at Koishimaru Silken har den eksklusive evnen til å fremme
produksjonen av hyaluronsyre*, en naturlig substans i huden som er essensiell for å oppnå
legendariske Kinuhada - plettfri, silkemyk hud.

* in vitro tested.

Hemlighetene fra det legendariske japanske skjønnhetsuniverset er nå avslørt. Endelig kan du også nyte
egenskapene til Koishimaru Silken. La legendarisk japansk skjønnhet gi deg den gløden du fortjener.

ABSOLUTE SILK
Koishimaru Silk kommer til liv,
De gudommelige kreftene som er hjertet i hvert produkt,
tar deg til et nytt skjønnhetsunivers.
Koishimaru Silk. Forynget hud ved første applikasjon.
Opplev en enestående forandring, mens du hengir deg til de
utsøkte sanseinntrykkene, lik de enestående kvalitetene fra
Koishimaru Silk. Beriket med antiage ingredienser, blir
Koishimaru Silk Royal med deg på
en ferd mot glødende og sunn hud.
TM

Ved første påføring, blir huden omfavnet med eterisk komfort og
med tiden kommer silken til å vekke til live
Kinuhada - plettfri, silkemyk hud.

Koishimaru Silk Royal

TM

Inspirert av Koishimaru Silkens enestående egenskaper, har forskerne til SENSAI
fortsatt å utvikle eksepsjonelle ingrediener. Nå kommer en opplevelse som overgår all
skjønnhet, med nye og eksklusive Koishimaru Silk Royal .
TM

Koishimaru Silk Royal er fremstilt med antiage ingredienser som etterligner de enestående
egenskapene til Koishimaru Silken selv. Ikke bare stimulerer den produksjonen av hyaluronsyre
i overhuden og lærhuden, som får rikelig med fukt, men gir også energi og styrke til huden.
Forhindrer ruhet, tap av fuktighet og svekkelse av de beskyttende barrierene, mens AGE*
formering og oksidering blir hemmet for å forhindre gusten hud**.
TM

Ferden mot en sunn, motstandsdyktig og glødende hud har nå begynt.

*Advanced Glycation End Products.
** in vitro tested.

AWA K E N I N S I L K
ABSOLUTE SILK
MICRO MOUSSE TREATMENT

Begi deg ut på den ultimate SENSAI opplevelsen.
Signaturingrediensene skinner fra Koishimaru Silk Royal

T M,

med den enestående luftige moussen

som består av mikrokarbonerte bobler, og bringer nytt liv og energi til huden.
Vekk til live glødende Kinuhada – plettfri og silkemyk hud.

Teknologien bak Mikrobobler
Mikrobobler kombinerer 100% ren karbondioksid med den banebrytende
teknologien til SENSAI, som reduserer størrelsen på karbondioksiden, og
stabiliseres fra å sprekke og gjør boblene mer oppløselige.
Rundt 50µm i diameter og 8000 ganger mindre i volum enn bobler i mineralvann.
Mikroboblene er beskyttet av polymer og stabiliserende midler som forhindrer
dem i å gå i oppløsning for tidlig og holder på konsentrasjonen av karbondioksid
i formelen. Mikrobobler står for en enestående* konsentrasjon og stabilitet
av karbondioksid til huden – en banebrytende teknologi som kombinerer
biomekaniske fenomener med antiage hudpleie.
*Among Kanebo Cosmetics Inc.

Mekanismen til Karbondioksid
Karbonsyre (karbondioksid oppløst i vann) senker den midlertidige
pH verdien i røde blodceller, som hjelper til med å slippe ut oksygen.
Dette er også kjent som ‘Bohr effekten’ – en av de mest etterlengtede
fysiologiske effektene for medisinske, farmesøytiske og kosmetiske
forskere. På grunn av den lett oppløselige tilstanden, trekker karbonsyren
inn i huden, som utvider perifere blodårer og midlertidig utløser
oksygen fra røde blodceller. Frisk oksygen forbedrer blodsirkulasjonen
og leverer vitale næringsstoffer til de ytre hudlagene som hjelper til
med regenerering av hudceller. Dette menes å klargjøre og friske opp
hudtonen, og glatte ut ujevn tone.

Mikroboble
Rundt 50 µm

Størrelsen på en pore
Rundt 200 µm

Normal boble

Rundt 1~2 mm i diameter

