


Bioline - förädlar det bästa från naturen

Om synliga resultat är det viktigaste för dig så är det Bioline du ska välja. Eftersom 
naturen inte är perfekt så använder Bioline sig av den senaste bioteknologiska 
forskningen för att förädla och förbättra de aktiva ingredienser som naturen erbjuder.

Varje produkt och behandling har ett enda mål, att reducera ett problem. Bioline 
gör detta fantastiskt bra, både snabbt och effektivt. Logiska system och innovativa 
produkter gör din hudvård roligare och mer njutbar.

Dessutom är Bioline 100% fritt från mineraloljor.



Reveillance är fylld med antioxidanter och innehåller den tekniskt 
avancerade och nyskapande ingrediensen RSC – Radical Scavenger 
Complex (C-vitamin, liponsyra, ozon-skydd, UV-skydd, naturlig 
aminosyra och E-vitamin.) Reveillance ger ett totalt skydd mot 
fria radikaler som orsakas av UV-strålning, luftförorening, rökning 
och stress. Ökar hudens elasticitet, ger huden nytt liv – fräsch, 
silkeslen och strålande.

RADICAL CAPTURE DE-OX 
Vitamin Cream 50 ml
Vår rika och fylliga creme med skyddande antioxidanter ger 
näring och föryngrar huden varje dag. Innehåller Radical Sca-
venger Complex och ett supernärande växtkomplex 
(karité smör, sötmandelolja och risolja). Den är lämplig för alla 
hudtyper, även den tunnaste och mest känsliga. Huden återfår 
sin lyster, motståndskraft och hudton. Applicera morgon och 
kväll på en rengjord hud, för bästa resultat ovanpå DE-OX 
Vitamin Intensive Serum. Även perfekt under make-up.

RADICAL CAPTURE DE-OX 
Vitamin Emulsion 50 ml
Vår fräscha och lätta creme med skyddande antioxidanter 
återställer hudens naturliga fräschör varje dag. Radical 
Scavenger Complex, en sköld av antioxidanter, är berikad 
med ett mycket fuktgivande växtkomplex (bl.a. Aloe Vera). 
Lämplig för alla hudtillstånd, perfekt för torr och stressad 
hud. Ger omedelbart en fräsch, levande och föryngrad hud. 
Applicera morgon och kväll på en rengjord hud, för bästa 
resultat ovanpå DE-OX Vitamin Intensive Serum. 
Även perfekt under makeup.

RADICAL CAPTURE DE-OX 
Vitamin Eye and Lip Contour 30 ml

Vår ögon och läpp creme för det känsliga 
området runt ögon och läppar med olika 
antioxidanter skyddar och reparerar 
cellerna. Vår avancerade formula innehåller 
syresättande, dränerande och fettreducerande 
extrakt från rosenrot och syreökande jäst. 
Mikrocirkulationen stimuleras vilket reducerar 
mörka ringar, förebygger påsar och fettdepåer 
under ögonen. Vår unika mix av antioxianter, 
A-vitamin och färska celler från Äppelträd 
skyddar huden mot fria radikaler, hudens 
åldrande och förbättrar hudens spänst. 
Våra aktiva ingredienserna doseras successivt 
så att huden får ett jämnt skydd dygnet runt. 
Resultat: Dämpar mörka ringar, minskar 
svullnader under ögonen både pga vätska 
och fett, minskar trötthetstecken och 
reducerar smårynkor.

RADICAL CAPTURE DE-OX 
Vitamin Intensive Serum 30 ml
Vårt ultra-koncentrerade antioxidant dag/natt 
serum lämpar sig speciellt för tunn och
ömtålig hud runt ögon- och läppar. 
Den innehåller en superkoncentrerad form 
av Radical Scavenger Complex, en mix av 
aktiva ingredienser som effektivt förser huden 
med en skyddande sköld som bevarar och 
föryngrar den. Förpackningen är unikt ”syrefri” 
och garanterar att effektiviteten av de aktiva 
antioxidanterna bibehålls. 
Den ”silkes-pudriga” formulan, en ny 
teknologi, lovar snabb absorbering av de 
viktiga ämnena och ger en underbar silkeslen 
hud. Appliceras på hela ansiktet morgon och 
kväll innan creme.



Vill du korrigera tidens spår utan att behöva använda kniven? Nu är det möjligt 
tack vare T.A.F. - Tredimensionell Antiage Faktor - som verkar horisontellt för en 
stretchande effekt: • vertikalt för att ge ny struktur • på djupet för volym. 
Seductage är idealisk för hud som börjar uppvisa ålderstecken, samt oumbärlig 
för mogen, trött, livlös och stressad hud. Den minskar existerande rynkor och 
förebygger att de bildas. Syresätter och ger ny energi åt huden, samtidigt som 
den ger volym och ökad elasticitet.

Eye & Lip Day Cream 
targeted wrinkle correction 15 ml 
Djupverkande ögon-läppcreme som har en 
utslätande effekt på området kring ögon och 
läppar. Suddar bort rynkor och djupa linjer, samt 
minskar påsar och mörka ringar. Cremen har 
också en uppljusande effekt på huden. 
Läpparna återfår sina konturer. Appliceras på 
morgonen före serumet och cremen. 
Klappas försiktigt in i huden inifrån och utåt.

Eye & Lip Night Cream 
targeted wrinkle correction 15 ml 
Djupverkande ögon-läppcreme som har en 
utslätande effekt på området kring ögon och 
läppar. Suddar bort rynkor och djupa linjer, samt 
minskar påsar och mörka ringar. Dämpar även 
pigmentfl äckar och ytliga blodkärl. Läpparna 
återfår sina markerade konturer. Appliceras på 
kvällen före det kompletterande serumet och 
cremen. Klappas försiktigt in i huden inifrån 
och utåt.

Global Antiage 
Sumptuous Serum 30 ml
Vårt spänstgivande, vitaliserande 
superkoncentrat med ”stretchande effekt” 
på hud med djupa, markerade rynkor. Den 
höga koncentrationen dämpar rynkor och 
linjer, samt återställer ansiktets naturliga 
volym, konturer och fasthet. Appliceras 
morgon och kväll på väl rengjort ansikte, 
hals och dekolletage före våra cremer.

Global Antiage Sumptuous Cream 50 ml
Vår rika och exklusiva creme som har en tredimensionell effekt 
på ålderstecken - horisontellt för en stretchande effekt - 
vertikalt för att ge ny struktur - på djupet för volym. Den är 
mycket fyllig och rik på lipider som ger volym och är därför 
idealisk för mogen hud, som återfår sin spänst och fasthet. 
Dämpande effekt på pigmentfl äckar och ytliga blodkärl. 
City Filter ger ett bra skydd mot UV-strålning. 
Appliceras morgon och kväll på väl rengjort ansikte, hals 
och dekolletage efter våra kompletterande serum.

Global Antiage Sublime Emulsion 50 ml
Vår ljuvliga emulsion med en tredimensionell effekt på 
ålderstecken - horisontellt för en stretchande effekt - 
vertikalt för att ge ny struktur - på djupet för volym. Mycket 
fuktgivande vilket gör den idealisk för hud med begynnande 
ålderstecken. Dämpande effekt på pigmentfl äckar och 
ytliga blodkärl. City Filter ger ett bra skydd mot UV-strålning. 
Appliceras morgon och kväll på väl rengjort ansikte, hals 
och dekolletage efter våra kompletterande serum. 
Huden blir slät och får ny lyster.

Global Antiage 
Sublime Serum 30 ml
Vårt serum med en ”stretchande effekt” för hud 
som börjar få rynkor. Hög koncentration av 
aktiva ingredienser som minskar rynkor och 
återställer hudens naturliga volym, vilket ger en 
fast, slät och jämn hud. Appliceras morgon 
och kväll på väl rengjort ansikte, hals och 
dekolletage före våra cremer.



Vår unika effektiva Desense, fritt från parabener och allergener, speciellt för den ömtåliga 
hyperkänsliga huden med couperose (rodnader). Huvudingrediensen i serien är GPI 
(Glycerophosphoinositol), som utvinns från Solroslecitin. Huden återfår sitt naturliga skydd och 
börjar fungera normalt igen tack vare följande processer som omedelbart sker i din hud:
• den reducerar utsöndring av fettsyrorna och kontrollerar på så sätt infl ammationsprocessen.
• den skyddar och återställer de intercellulära elementen i huden.

EXTREME COMFORT 
moisturizing creme med GPI 50 ml
Vår fuktgivande och mjukgörande formula för den 
speciellt känsliga huden med couperose. Paraben 
och allergen fri. Huden skyddas mot irritationer utifrån, 
rodnader minskar och blir fräsch. Applicera morgon och 
kväll ovanpå vårt serum i ansiktet, hals och dekolletage, 
eller enbart som en dagcreme.

EXTREME COMFORT 
nourishing creme med GPI 50 ml
Vår närande och mjukgörande creme för den speciellt 
torra och känsliga huden med couperose. Paraben och 
allergen fri. Huden får ett dagligt skydd och långvarig 
komfort. Applicera morgon och kväll ovanpå vårt serum 
i ansiktet, hals och dekolletage, eller enbart som en 
nattcreme.

EXTREME COMFORT - serum med GPI 30 ml
Vårt ultra-lugnande serum speciellt för känslig hud med cuperose, fritt från 
både parabener och allergener. Den höga koncentrationen av GPI har en 
utmärkt skyddande effekt vilket minskar rodnader och ger en fräsch och 
omedelbart lugn och frisk hud. Applicera morgon och kväll under creme 
på ansikte, hals och dekolletage.



PHYTO STAMINAL lilac gem
perfecting serum 8 ml
Vårt högkoncentrerade serum, med en formula som 
bekämpar olika typer av orenheter (fi nnar, rodnad 
och alla problem som orsakas av acne). Formulan 
innehåller plantstamceller från Syrén. Talgproduktionen 
normaliseras samtidigt som den har en uppmjukande 
effekt vilket är avgörande för att balansera irritationer i 
huden. Hudens färg och struktur ser mycket jämnare 
ut, porerna dras samman och orenheterna minskar.

PHYTO STAMINAL + caviar & retinol
concentrate serum 30 ml
Vårt koncentrat speciellt för de allra ömtåligaste och 
delikata områdena runt ögon/läppar och hals. En 
formula med nanostrukturer som utnyttjar den maximala 
koncentrationen av plantstamceller, caviar och retinol 
för att påskynda hudens förnyelseprocess. Du uppnår 
maximal effekt genom att använda den både morgon 
och kväll (shockbehandling), eller en gång per dag (för 
att bibehålla uppnått resultat) i kombination med övriga 
produkter.

ESA PEPTIDE + green algae 
lifting / relaxing mask 5x12 ml
Vår engångsmask speciellt anpassad för ögon och läppområdet. Den är unik 
eftersom den innehåller hexapeptider med en avslappnade effekt och naturliga 
ingredienser som allantoin och frystorkad grön alg som är mjukgörande och 
lugnande. Den optimerar fuktnivån och hudens spänst, samtidigt som svullnader, 
påsar och rynkor runt ögonen reduceras. För att dämpa svullnader ännu 
effektivare rekommenderar vi att förvara den i kylen. Applicera den runt ögon 
och läppar och låt verka i 15-20 min. Lyft av masken och torka området torrt. 
Applicera ögon- och läppcreme.

Vi har fokuserat forskningen på de ”livsviktiga” behoven i ansiktets mest ömtåliga områden 
och utvecklat produkter med Stamceller från växtriket. Det senaste inom modern bioteknologi 
och hudvårdande forskning ger huden nytt liv. Vår innovativa formula har sitt ursprung ur ett 
samspel mellan starkt revitaliserande, regenererande och fuktgivande ingredienser:
• Stamceller från växtriket • Caviar • Retinol

details of beauty
stamceller från växtriket



Renovating Nourishing Cream 
PHA - AHA 50 ml 
Vår rika creme som optimerar cellförnyelsen 
hos en normal till torr hud. Den minskar 
rynkor och linjer och ger en fi n och jämn 
hud med lyster och fasthet. Unikt hud-
anpassat cityfi lter ger ett effektivt skydd 
mot UV-strålar. Används som en 24h 
creme eller som en nattcreme. 
För alla som har en normal-torr hud.

Renovating Hydrating Emulsion 
PHA - AHA  50 ml
Vår lätta creme som absorberas snabbt 
och som har en förnyande och återfuktan-
de effekt. Idealisk för att normalisera och 
balansera blandhy. Passar även den mest 
orena huden. Ger en ren, fräsch hud med 
lyster. Unikt hudanpassat cityfi lter ger ett 
effektivt skydd mot UV-strålar. Används 
som en 24h creme eller som en dagcreme. 
För alla som har en normal-blandhy.

Renovating Whitening Lotion 
200 ml
Vårt lätt exfolierande och uppfräschande 
ansiktsvatten, som är sammandragande 
och återbalanserande. 
Används morgon och kväll. 

Exfoliating Cleansing Gel 
200 ml
Vår djuprengörande fräscha gelé som tar 
bort varje spår av make-up och orenheter 
i ansiktet. Gelén har en milt exfolierande 
effekt som gör huden mjukare och ger en 
ökad lyster. Används morgon och kväll.

Renovating Whitening Mask 
100 ml
Vår mjuka, krämiga mask som stimule-
rar cellförnyelsen, ger en intensiv lyster 
och föryngrar huden. Huden blir ren, 
återfuktad, jämn och fräsch. Används 
på rengjord hud 1-2 ggr i veckan. För 
alla hudtyper.

Whitening Emulsion 
50 ml
Vår lätta emulsion som ger lyster, en jämn 
hudton och näring till huden. Aktiva 
ingredienser arbetar speciellt på 
melaninproduktionen och förebygger 
pigmenteringar och ojämn hudton. 
Unikt hudanpassat cityfi lter ger ett 
effektivt skydd mot UV-strålar. Används 
som en 24h creme. För alla med ojämn 
hudton och pigmentfl äckar.

Exfoliating Renovating Serum 
PHA - AHA 30 ml 
Vårt serum med hög koncentration som 
förbättrar och optimerar hudens 
cellförnyelse och elasticitet. Resultatet 
är en jämn hud med underbar lyster. 
För bästa resultat ska serumet appliceras 
morgon och kväll under creme. För alla 
hudtyper som vill få ut maximal effekt av 
sina vanliga cremer.

Whitening Illuminating Essence 
30 ml
Vårt effektiva serum med omedelbar ef-
fekt. Speciellt för hud med pigmenteringar 
då den återställer hudens klarhet och 
förebygger och minskar ojämn hudton.
Används under creme morgon och kväll. 
För alla med ojämn hudton och pigment-
fl äckar.

Vår exklusiva och revolutionerande hudvård med en kombination 
av PHA / AHA syror och nanostrukturer som har en exfolierande 
effekt samt ökar hudens cellförnyelse. Den passar alla med grov 
hud, åldrad hud, oren hud och pigmenteringar. Resultatet är en 
jämn, klar hud med ökad lyster och spänst. 
I Primaluce serien fi nns även två vårdande produkter speciellt 
för pigmenteringar, med unika aktiva ingredienser som minskar 
pigmentfl äckar, ger lyster och en klar hud.



Vår ”lifting serie” med cremer som effektivt och naturligt vårdar din hud. Supreme Lift Filler Q10 kombi-
nerar det bästa från växtriket och havet med nanostrukturer, en helt ny teknik som slussar in de aktiva 
ingredienserna. Supreme Lift Filler Q10 är framtidens hudvård. Ger en tydlig lifting effekt, 
förbättrad fasthet och en ny ansiktskontur. 

Filling Serum 4,5 ml
Vårt exklusiva ultrakoncentrerade serum 
fyller ut rynkor och minimerar uttrycks-
linjer. Förpackat i en specialpenna för att 
appliceras direkt i rynkorna. 
Används morgon och kväll under creme.

Eye Emulsion 30 ml
Vår silkeslena emulsion med nanostruk-
turer ger fasthet och slätar effektivt ut fi na 
linjer runt ögonen. Emulsionen reducerar 
ålderstecken, ringar under ögonen och 
ger lyster. Används morgon och kväll runt 
ögonen, appliceras med en lätt massage.

Nourishing Balm 50 ml
Vår rika creme med nanostrukturer ger huden massor 
med fukt, slätar ut djupare rynkor och ger den nytt liv. 
Nourishing Balm tillför näring som förbättrar hudens 
struktur, lyster och gör den fast. 
Används som en 24h creme eller nattcreme. 
För dig med en torr eller mycket torr hud som 
behöver ett lyft.

Moisturizing Cream 50 ml
Vår fuktgivande creme med nanostrukturer slussar in 
de aktiva ingredienserna i huden. Rynkorna fylls ut och 
huden blir fast. Varje dag får din hud 
massor med fukt, ökad fasthet och mindre rynkor. 
Används som en 24h creme eller dagcreme. 
För dig med en normal- eller blandhy som är i behov 
av fasthet och mycket fukt.



most hydrating FRESH CREAM 
50ml
Vår formula återställer fukten hos den yngre huden 
med normal- och blandhy. Fukten bibehålls och 
förbättras både på ytan och i djupare hudlager 
samtidigt som den med stor kraft ger huden nytt liv.

most hydrating RICH CREAM 
med hyaluronic acid 50ml
Vår koncentrerade fuktgivande creme för en torr 
och yttorr hud. Den skapar en fuktreservoar i 
huden med en intensiv och nonstop fuktgivande 
effekt, som ger huden nytt liv, komfort och fräschör.

most hydrating
HYDRATING SERUM 
med hyaluronsyra 30ml
Vårt superfuktgivande serum för 
alla hudtyper. Det bibehåller rätt 
fuktnivå i huden, tillför vitaminer 
och ger en fräsch känsla.

most hydrating
EYE CONTOUR GEL 
EMULSION 30ml
Vår koncentrerade fuktgivande 
ögongelé ger komfort åt 
det ömtåliga ögonpartiet. 
Mikrocirkulationen förbättras, 
kollagen och elastinfi brerna 
stärks, vilket effektivt reducerar 
påsar och mörka ringar under 
ögonen.
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perfect age REVITALIZING CREAM
50ml
Vår creme för en normal eller blandhy som visar 
de första ålderstecknen. Samspelet av skyddande, 
revitaliserande och återställande egenskaper ger en 
fräsch, jämn hud med lyster.

perfect age RENEW CREAM
50ml
Vår creme behandlar en lite mer mogen, matt 
och trött hud. Den ger både skydd och näring 
samtidigt som den stimulerar återbildningen för 
en fast och spänstig hud.

perfect age
REFINING SERUM
30ml
Vårt serum laddat med energi 
ger huden ny fasthet och 
minskar synliga rynkor och 
fi na linjer. En kombination av 
skydd, fukttillförsel, näring och 
vitaliserande egenskaper.

perfect age 
REVITALIZING MASK
100ml
Vår närande inpackning ger 
huden nytt liv för en mogen, torr 
och trött hud. Den ger huden 
näring och spänst samtidigt som 
cellmembranet skyddas vilket gör 
hudcellerna starkare.

purifying ACID CREAM with 
azeloglycine® 50ml
Vår normaliserande och fuktgivande creme för fet 
hud med tendenser att utveckla acne. Hudens 
ph-värde hålls stabilt vilket reducerar bakteriesprid-
ningen, talgproduktionen och den blanka huden.

purifying ABSORBER CREAM
50ml
Vår matterande creme för fet hud som lätt 
blir blank och glänser. Den är matterande och 
normaliserande samtidigt som den ger en 
fräsch och mjuk hud.

purifying NORMALIZING 
GEL SERUM med 
azeloglycine® 30ml
Vår koncentrerade gel-fl uid 
absorberas omedelbart och 
verkar effektivt mot orenheter 
som är typiska för en fet hud 
med tendenser att utveckla acne. 
Den minskar bakteriespridning 
som orsakar en oren hud och 
normaliserar effektivt talg, 
matterar och gör huden mjuk.

purifying
NORMALIZING MASK
Vår djuprengörande mask 
rekommenderas till fet, oren 
och blandhy. Fuktbalansen och 
lipiderna i huden återställs vilket 
ger en ren, klar och mjuk hud.

sweet relief
SOOTHING SERUM med 
aloe vera 30ml
Vårt lugnande, återuppbyggande 
och stärkande serum för alla 
hudtyper och speciellt för 
känslig och lättirriterad hud. 
Det ökar hudens skyddande 
egenskaper och stärker hudens 
motståndskraft mot yttre 
irritationer.

sweet relief
BILBERRY REFRESHING 
GEL MASK 100ml
Vår uppfräschande och skyddande 
gel mask för ömtålig, känslig 
och lättirriterad hud. En behaglig 
inpackning som ger garanterat 
välbefi nnande och en fräsch hud, 
underbart mjuk och genomfuktad. 

sweet relief BILBERRY 
HYDRATING CREAM 50ml
Vår fuktgivande och skyddande creme anpassad för 
känslig hud som lätt blir röd. Den har särskilt stärkande 
och uppfräschande egenskaper som garanterar 
komfort och fräsch hud som blir mindre känslig.

most hydrating fuktbevarande komplex
Vattenmolekylerna konserveras i huden och det skapas vatten-
reservoarer för att förebygga torrhet, vilket ger en garanterad 
100% nonstop fuktreglering och fuktskyddande effekt.

perfect age näringsgivande komplex
Förhindrar en förlust av lipider och proteiner. Skyddar cellmem-
branen, stimulerar nybildningen av hudens lipida skyddsbarriär 
och bibehåller huden fast och fräsch.

purifying normaliserande komplex 
Har en viktig kontrollerande effekt på bakterierna som orsakar 
orenheter, normaliserar och återställer huden och minskar 
irritationer.

sweet relief fuktlugnande komplex 
Med unikt lugnande och skyddande egenskaper får huden ny 
motståndskraft mot irritationer, ökad komfort och fräschör. 



Milk & Tonic
Första steget till en ren och fräsch hud är en bra rengöring. En harmoni av effektiva och aktiva 
plantextrakt i milda rengöringar och uppfräschande ansiktsvatten med blommiga och fruktiga dofter. 
De rengör huden genom att balansera, ge fukt och energi och gör den mjuk. I Milk & Tonic serien 
fi nns fyra olika rengöringar och ansiktsvatten, en för varje hudtyp.

Hydractive Cleansing Milk 
200 ml
Fuktgivande, tillför mineraler 
Vår lätta rengöringsmjölk med fräsch 
blommig doft. Innehåller Åkerfräken, 
Aloe Vera och Vithavre som tillför 
huden mineraler och massor med fukt. 
Vithavre innehåller aktiva ingredienser 
som är exceptionellt mjukgörande och 
gör denna rengöring speciellt lämplig 
för torra hudtyper. Huden blir mjukare 
för varje dag.

Hydractive Tonic 
200 ml
Fuktgivande, uppfräschande 
Vårt mineraliserande ansiktsvatten med 
Åkerfräken, Aloe Vera och Sorbitol är 
hemligheten bakom den fuktgivande 
och uppfräschande formulan med 
en frisk blommig doft. Åkerfräken 
innehåller mycket kiselsyra som har en 
fantastisk mineraliserande effekt som 
bibehåller hudens fuktnivå och skydd. 
Torr och uttorkad hud känns mjuk 
och elastisk. 

för torr hy

Delicate Care Cleansing Milk 
200 ml
Mild och mjukgörande
Vår lugnande och milda rengöring för 
känslig hud med rodnader. En underbar 
fruktig doft från Skogsbär. 
Ett unikt växtkomplex från Kokos-
nötsolja och Skogsbär vilket är både 
rengörande och skyddande. 
Rengöringen lugnar och dämpar 
omedelbart rodnader och irritationer.

Delicate Care Tonic 
200 ml
Uppfräschande, mjukgörande
Vårt uppfräschande elixir med extrakt 
från Skogsbär och Johannesört är 
mycket lugnande och stärkande för 
kärlen. Dämpar även rodnader på en 
känslig och irriterad hud. Extrakt från 
Johannesört har reparerande och 
mjukgörande egenskaper som ger 
huden lugn och ro och välbefi nnande.

för känslig och cuperose hy

Energy Source Cleansing Milk 
200 ml
Anti-age
Vår underbara, rika rengöringsmjölk med 
en fruktig doft och hög koncentration 
av ungdomens vitaminer som stimulerar 
cellaktiviteten och ger livlös och trött hud 
ny elasticitet och energi. Resultatet är en 
fräschare hud med ökad lyster. Den inne-
håller Grönt Te som stärker och förbättrar 
den antioxidanta effekten i vitaminerna och 
skyddar huden mot för tidigt åldrande. 

Energy Source Tonic 
200 ml
Ger nytt liv, anti-age
Vårt ansiktsvatten med friska och milda 
fruktdofter utnyttjar samspelet av vita-
miner och Grönt Te för att återge den 
mogna huden sin naturliga fräschör 
och stimulera dess cellförnyelse. 
Ett vitaminkomplex stimulerar hudens 
energi och ger huden nytt liv, medan 
Grönt Te med sina skyddande och 
antioxidant egenskaper förhindrar för 
tidigt åldrande.

för mogen hy

Pure Skin Cleansing Gel 
200 ml
Normaliserande
Vår fräscha och lätta rengörande gelé 
med en frisk citrus doft som nor-
maliserar fet-, oren- och acne hud. 
Gelén består av ett komplex av aktiva 
ingredienser från Grapefruktkärnor 
och Kardborre.  De är balanserande, 
talgreglerande och normaliserar hudens 
funktioner genomatt minska talgpro-
duktionen, en blank hud blir fräsch 
och matt.

Pure Skin Tonic 
200 ml
Balanserande
Vårt ansiktsvatten med en frisk citrus-
doft som balanserar fet-, oren- och 
acne hud. Vår balanserande formula 
består av ett normaliserande komplex 
av Grapefruktkärnextrakt och Socker-
syra. Grapefruktkärnor innehåller 
biofl avonoider som skyddar och 
stärker huden medan Sockersyran 
stimulerar hudens funktioner och ger 
en otroligt fräsch hud. 

för fet, oren och acne hy

Sweet Touch Eye 
Make-up Remover 125 ml
Vår otroligt milda och oparfymerade 
ögon make-up remover som kombine-
rar den rengörande och närande verkan 
från Makadamia olja med mjukgörande 
egenskaper från Näckros. Den har 
samma PH-värde som tårar och fri 
från alla typer av ingredienser som kan 
orsaka irritationer i eller runt ögat. 
Mild, men effektiv. För alla typer av 
ögonmakeup (även vattenfast). 

Sweet Touch 
Sugar Scrub 125 ml
Vår milda peeling med en djuprengö-
rande effekt som passar alla hudtyper 
och används i hela ansiktet och även 
på halsen. Innehåller Rörsocker, Frön, 
Jojoba-mikrosfärer i en bas som rengör 
effektivt. Huden exfolieras, blir jämn och 
får massor av fukt.  
Används 1 ggr/vecka. För alla hudtyper.



Biolines Kroppsprodukter

Huden på din kropp åldras inte på samma sätt som 
i ansiktet. Vi skyddar kroppen med kläder större 
delen av året och därför blir huden inte lika utsatt. 
Våra kroppsprodukter är milda men effektiva. 
De exfolierar, förnyar, ökar fastheten samt ger 
mycket fukt och näring till din hud. Våra naturliga 
produkter är för dig som vill få synligt resultat 
redan efter några dagar. Oavsett om du har 
celluliter, bristningar, fuktfattig hud eller bara vill ha 
en underbart väldoftande bodylotion så kan vi 
erbjuda dig det bästa från naturen.

Body Care – mot celluliter 

Am02 Cellulit Cream 200 ml
ökar ämnesomsättningen
Vår cellulitcreme är en riktig ”fettkros-
sare”. Den aktiva molekylen AM02 kros-
sar fettet som fi nns bundet i celluliterna. 
Koffein och Karnitin ökar ämnesomsätt-
ningen så att hudens cirkulationssys-
tem enkelt forslar bort fettet. Används 
morgon och kväll på cellulitområdet. 
För alla typer av celluliter.

Thermoslim 200 ml
slimming och fasthet
Vår utmärkta creme för dig som 
vill ha en fastare och mer slimmad 
kroppskontur. Olika aktiva ingredien-
ser som Guaranextrakt, Rodisterol, 
Alger och essentiella Bioaromaoljor 
stimulerar hudens fasthet och minskar 
celluliter och fettdepåer på mage, 
höfter och lår. En lätt rodnad kan 
uppstå vilket är helt normalt. Används 
morgon och kväll på cellulitområdet. 
För alla med hårda celluliter.

Lifting Drain 150 ml
dränerande emulsion
Vår lätta emulsion som fungerar i 
symbios med kroppens biorytmer 
under dagen. Stimulerar mikro-
cirkulationen vilket dränerar och för 
bort slaggvätska. Har en antiage 
effekt som ökar hudens spänst och 
fasthet. Används på dagen. För alla 
som vill minska celluliter och öka 
fastheten. 

Lipo Shape 250 ml
slimmande Kakaosmör
Ett rikt Kakaosmör som 
fungerar i symbios med 
kroppens biorytmer under 
natten. Ökar fettförbränningen 
och minskar celluliter och 
fettdepåer när du sover. 
Ger näring på djupet och är 
speciellt lämplig för apelsinhud. 
Används på natten. För alla 
som vill öka fettförbränningen 
och slimma kroppen.

Slim Patch 100 ml
slimming och dränering
Vårt superkoncentrat mot celluliter 
används på natten. Huden slimmas 
och får ny spänst. 
Diamant, Hematit och Ametist ökar 
fastheten och har en slimmande och 
dränerande effekt. Används på 
natten. För alla som vill minska 
celluliter och forma kroppen. 



Body Care – ger fasthet

Relastic Derm 
200 ml
Banbrytande forskning om hur man 
reducerar bristningar har resulterat i 
denna creme. Den aktiverar en rad 
funktioner i huden tack vare de 
noggrant utvalda ingredienserna, 
som i perfekt symbios reducerar 
bristningar, ökar fastheten och ger 
en mjuk hud. Används morgon och 
kväll. För alla med bristningar, gravida 
eller om man har innåtväxande 
hårstrån.

Double Action 
200 ml
Vår underbara byst och bodylotion 
som gör huden elastisk och fastare. 
Huden blir omedelbart återfuktad 
och mycket mjukare. Huden runt 
bysten blir fortare slapp och är i 
behov av ingredienser som är milda 
men aktiva. Används morgon och 
kväll. För alla med torr hud och som 
vill få en fastare hud.

Body Care – övriga produkter

Criogel 
200 ml
Vår gelé som omedelbart gör trötta 
ben pigga igen. Den dränerar bort 
överfl ödig vätska som lätt samlar sig 
i vävnaden under varma dagar och 
gör på så sätt benen lättare. Kan 
användas av alla, även kvinnor med 
ytliga blodkärl kan dagligen njuta av 
denna gelé. Används morgon och 
kväll. För alla med trötta och svullna 
ben eller för dig som står och 
går mycket. 

Firming Wrap 
150 ml
Vår härliga bodylotion som används 
under dagen med Diamant, 
Hematit och Ametist som ger fasthet 
och formar fi guren. Huden blir mjuk, 
får spänst och en fi n lyster. Används 
på dagen. För alla som vill få en fast 
och slank fi gur.

Bath Shower Gel 
200 ml
Huden rengörs milt samtidigt som 
aktiva ingredienser som spårämnen 
från spavatten, marint salt och alger 
dränerar, tillför mineraler och gör 
huden fastare varje dag i duschen. 
Används dagligen. För alla hudtyper.

Emulsion 
200 ml
En underbart uppfräschande 
bodylotion som absorberas snabbt 
av huden. En hög koncentration av 
olika aktiva ingredienser från växter 
och hav i kombination med 
vegetabiliska oljor och vitaminer 
gör huden mjuk, fast och silkeslen. 
Används dagligen. För alla med 
fuktfattig hud.

Remedy Hand Cream 
100 ml
Vår mjuka och lyxiga anti-age 
emulsion som lätt absorberas och 
ger en transparent skyddande fi lm 
med mjukgörande och skyddande 
egenskaper. Handkrämen reducerar 
pigmentfl äckar och fördröjer 
uppkomsten av nya. Används 
dagligen.

Ocean Force Thalasso 
Scrub 650 g
Vår effektiva och innovativa kropps-
peeling med havssalt och alger. 
Havssalt av varierande storlek ger en 
exfolierande effekt och över 90 olika 
spårämnen från algerna dränerar 
vätska tillsammans med vårdande 
essentiella oljor som ger en mjuk 
och elastisk hud. Används två 
gånger i veckan. För alla med torr 
och grov hud.

Játowell Wellness 
Moisturizing Cream 250 ml
Vår fuktgivande kroppscreme med 
en rik, mjuk och len konsistens har 
en avslappnade effekt på både 
kropp och sinne samtidigt som den 
ger näring till huden och motverkar 
torrhet. En fruktig doft med inslag av 
Persika och Ananas som avrundas 
med blommiga toner från Hyacint 
och Ylang-Ylang, ger en upplevelse 
av välbefi nnande. Olika aktiva extrakt 
från Druvor, Vilda bär, Nypon och 
Druvkärnolja fungerar som aktiva 
antioxidanter.

Játowell Wellness 
Vitalizing Cream 250 ml
Vår energigivande creme ger 
fasthet och spänst med en rik, mjuk 
och len konsistens som har en 
avslappnade effekt på både kropp 
och sinne samtidigt som den ger 
näring till huden och motverkar torrhet. 
En fruktig, citrusdoft med inslag av 
Apelsinblommor med verksamma 
ingredienser från Honung, Karitesmör 
och vitaminer från frukter som ger ny 
energi till kropp och själ. Aprikosolja, 
Kiwi-extrakt och Apelsinblommor ger 
en fast och fräsch hud fylld av energi.
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