
SYKSY 2022



Syksyllä 2022, menestyksekkäimpien MÁDARA ihonhoidon bestsellerien perheisiin liittyy 
uusia jäseniä, jotka kohtaavat korkeimmat odotukset tehokkuuden, esteettisuuden ja 

eettisyyden suhteen.  

Monikäyttöisemmät, hienostuneemmat koostumukset ja pakkausdesign -päivitykset 
tulossa pian. 

Uutuudet ihonhoidossa

Kasvokuorinnat

Koko perheen

Vartalonhoito

Muutoksia saattaa vielä tulla. Yksityiskohdat vahvistuvat lähiaikoina.



kasvokuorinnat



Vastaten ei-mekaanisten kuorintojen kysynnän
kasvuun ja räätälöidyn ihonhoidon trendiin,
MÁDARA lanseeraa kuorintatuotteiden linjan, josta
löytyy sopiva kuorintatuote jokaiseen tarpeeseen ja
eri ihotyypeille.

•Tehokas, mutta hellävarainen kuorinta

•Turvalliset koti-spa tuotteet, ammattimainen 
lopputulos

•Hellävaraiset koostumukset, jotka ei kuivata ihoa

•Koostumukset sisältävät hedelmähappoja ja 
kosteuttavia ainesosia

•Kuorii ihoa vaurioittamatta ihon suojakerrosta

KUORINTA
seuraavalla tasolle



Kuorintateho:

Peel No.5 5% AHA

PIPO RENOVAATIO, KOODIT EI MUUTU

[60ml / OVH 27,90]

•Hellävarainen kuorinta
•Poistaa kuollutta ihosolukkoa, silottaa ihon pintaa
•Turvallinen ja tehokas
•Auttaa ehkäisemään hyperpigmentaatiota ja supistaa ihohuokosia
•Heleyttää ihoa
•Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle
•Häivyttää juonteita ja ensimmäisiä ikääntymisen merkkejä
•Dermatologisesti testattu

Lanseeraus: Lokakuu 2022



Peel No.7
Kuorintateho: 

7% AHA

UUSI

[60ml / OVH 36,90]

•Keskitason kuorivuus
•Poistaa kuollutta ihosolukkoa, silottaa ihoa
•Voidemainen koostumus
•Sisältää stimuloivaa mikrosavea, jolla on mekaanisesti kuorivia 

ominaisuuksia 
•Välittömästi puhtaampi ja sileämpi iho
•Toimii parhaiten, kun koostumus hierotaan ihoon
•Dermatologisesti testattu

Käyttö: 1-2 kertaa viikossa, yhdessä AHA Peel Mask –naamion kanssa 1krt/vko. 

Lanseeraus: Lokakuu 2022



Peel No.10
Kuorintateho:

10% AHA + 1% HA

UUSI

[30ml / OVH 37,90

•Tehokas, mutta hellävarainen kuorinta
•Sisältää Hyaluronic Acid, jolla on syväkosteuttavia ominaisuuksia
•Helppo käyttää, jätetään iholle
•Täyteläistää ihoa
•Häivyttää ikääntymisen merkkejä, pigmenttiläiskiä, laajentuneita 
ihohuokosia, ihon sameutta, epäpuhtauksia
•Dermatologisesti testattu

Käyttö: 1–2 kertaa viikossa. Levitä puhtaalle, kuivalle iholle iltaisin, 
ennen seerumia ja kasvovoidetta. Älä huuhtele.

Lanseeraus: Lokakuu 2022



Saatavilla: Lokakuu 2022
Myyntituotteet, testerit, sachet-näytteet, promokoot 5% ja 7% PEEL -
kuorinnoista

KASVOKUORINNAT

UUSI UUSI PIPO-RENOVAATIO, KOODIT EI 
MUUTU



baby & kids



•Sertifioitua luomukosmetiikkaa

•Dermatologisesti hyväksytty

•Sopii lapsille ja aikuisille

•Suunniteltu kuivalle, hauraalle ja herkälle iholle

•Vegaani

•Ei sisällä pähkinää

•Ei allergisoivia hajusteita

•Hellä ympäristölle: 1% lahjoitus ympäristön ja 
lasten hyväksi

Baby & Kids uudistuu,
Linjan nimi muuttuu KIND -
linjaksi



[390ml / OVH 19,90]

• Hellä pesuaine, joka puhdistaa ja hoitaa herkintäkin
ihoa ensi päivästä lähtien.

• Luomusertifioitu koostumus, joka sisältää
rauhoittavaa kamomillauutetta ja kosteuttavaa
pellavansiemenuutetta. Jättää ihon puhtaan ja
pehmeän tuntuiseksi.

UUSI

Gentle Wash

Lanseeraus: Lokakuu 2022



[175ml / OVH 19,90]

• Hellävarainen, luomusertifioitu vartalovoide 
kosteuttaa pienen herkkää ihoa intensiivisesti 
jättäen iholle pitkäkestoisen suojan ja pehmoisen 
tunteen

• Omega-rasvahappoja sisältävää lakkauute ravitsee 
ja auttaa vahvistamaan ja pellavansiemenöljy 
rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa

UUSI

Hydra Lotion

Lanseeraus: Lokakuu 2022



[300ml / OVH 18,90]

• Pesuvaahto, joka puhdistaa ihon hellästi, rauhoittaa
ja hoitaa pikkuisen haurasta ihoa, jättäen ihon
puhtaan ja pehmeän tuntuiseksi

• Saippuaton koostumus, joka ei kuivata ihoa
• Vartalolle, käsille ja kasvoille

UUSI

Wash Foam

Lanseeraus: Lokakuu 2022



[250ml / OVH 19,90]

• Hellävarainen, luomusertifioitu shampoo, joka
puhdistaa hiukset ärsyttämättä hiuspohjaa tai silmiä.
Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi.

• Sisältää lehmuksenkukkauutetta, joka auttaa
poistamaan karstaa, sekä rauhoittavaa ja
kosteuttavaa pellavansiemenuutetta.

UUSI

Mild Shampoo

Lanseeraus: Lokakuu 2022



Tuotelinja

Saatavilla: Lokakuu
Myyntituotteet, testerit



Poistuvat

NA4451-190 Mieto baby pesuaine – herkälle iholle (V) 4751009826646 Poistuu syksy 2022
Tilalle Gentle Wash

NA4455 Mieto baby shampoo – herkälle iholle (V) 4751009823720 Poistuu syksy 2022
Tilalle Mild Shampoo

NA4463 Baby Lakka&Kaura kosteusemulsio (V) 4751009825977 Poistuu syksy 2022 
Tilalle Hydra Lotion



Vartalonhoito
MÀDARAN vartalonhoitolinjan asteittainen uudistuminen jatkuu syksyllä.

Uudet koostumukset kutkuttelevat aisteja – sekä haju- tunto- että näköaisteja – nostaen vartalonhoidon 
uudelle tasolle kallisarvoisten, kasvojenhoidosta tuttujen ainesosien, kuten hyaluronihapon ja AHA 

hedelmähappojen  avulla.



Intense Repair 
Body Cream

RENOVAATIO

[150ml / OVH 29,90]

• Vartalovoiteen täyteläinen koostumus sisältää
aromaattisia uutteita ja luonnollisia, iholle täydellisesti
sopivia kosteuttajia

• Kosteuttaa, ravitsee ja hoitaa erittäin kuivaa ja haurasta
ihoa, vahvistaen ihon luonnollista suojakerrosta

•Jättää välittömästi miellyttävän tunteen iholle
•Dermatologisesti testattu
•Sopii erittäin kuivalle, karkealle iholle

Saatavilla: Syys/lokakuu 2022
Myyntikokoiset tuotteet, testerit, sachet-näytteet ja 
promokoot



Moisture Soap 
Bitter Honey

UUSI

[500ml / OVH 19,90]
KOSTEUTTAVA SAIPPUA KIRPEÄ HUNAJA

Valkoisten kukkien lämpö ja makeus, jota tasapainottaa villin 
mesiangervon virkistävä kitkeryys – tässä tuoksuva oodi 
kauniille, mutta tuskaisen lyhyelle Pohjoisen kesälle. Sopii 
vartalolle ja käsille.

Saatavilla: Lokakuu 2022



Moisture Soap 
Wild Woods

UUSI

[500ml / OVH 19,90]

KOSTEUTTAVA SAIPPUA VILLIMETSÄ

Maanläheisen jäkälän, yrttien ja mausteiden vivahteille 
tuoksuva käsi- ja suihkusaippua tuo mieleen vehreän 
metsäisen raikkauden, juhlistaen hienovaraista, mutta 
kiehtovaa Pohjoista kasvistoa. Sopii vartalolle ja käsille.

Saatavilla: Lokakuu 2022



Poistuvat

NA1301 Infusion Vert Moisture suihkusaippua (V,G) 4751009826042 Poistuu 1.9.22 
Tilalle Moisture Soap Wild Woods

NA1401 Infusion Blanc Moisture suihkusaippua (V, G) 4751009826059 Poistuu 1.9.22 
Tilalle Moisture Soap Bitter Honey

NA1305 Infusion Vert Body cream (V, G) 4751009827681 Poistuu 1.9.22 
Tilalle Intense Repair Body Cream




