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Rakkaat asiakkaat,
Rakkaat kolleegat,

Haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi Beauty News -lehtemme 
erikoisnumeroon, joka on julkaistu meidän alkuperäisen GREEN PEEL 
yrttisyväkuorinnan 60. juhlavuoden kunniaksi.

®

60 vuotta sitten Christine Schrammek kehitti alkuperäisen GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta -hoidon, joka auttaa iho-ongelmista kärsiviä ihmisiä
saavuttamaan puhtaan ja terveen ihon. Tänä päivänä GREEN PEEL
yrttisyväkuorintaa tekevät sertifioidut kosmetologit ja lääkärit yli 50
maassa ympäri maailmaa.Yrttiseoksen erilaiset annostelumäärät
mahdollistavat yksilölliset hoitomenetelmät, jotka räätälöidään henkilö-
kohtaisesti asiakkaan ihon kunnon ja hoitotavoitteiden mukaan.

®

®  

Olemme erittäin ylpeitä siitä, että alkuperäinen menetelmämme voitti
jälleen ensimmäisen palkinnon BEAUTY FORUM Reader’s Choice 
-palkinnon kategoriassa ongelmaiho hieman ennen sen 60. syntymäpäivää. 
Yli 70 000 äänellä kunnioitettiin ja palkittiin suosituin ihonhoitomenetelmä
kauneudenhoitoalalla. Miten mahtava 60-vuotislahja meidän uudistetulle 
GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -hoitomenetelmälle!®

Lue lisää alkuperäisen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -menetelmän
menestystarinasta ja tutustu monipuolisiin hoitomahdollisuuksiin, hoidon
kulkuun sekä tämän ainutlaatuisen hoitomenetelmän vaikutuksiin ja tuloksiin.

®

Terveisin,

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio
dermatologi/allergologi
ja anti-aging asiantuntija
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Vuodesta 1958 GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta -menetelmä on innostanut monia

ihmisiä yli 50 maassa ympäri maailmaa. Christine Schrammekin kehittämä menetelmä 

on vielä tänäkin päivänä yksi vaikuttavimmista kosmeettisista hoidoista ongelmaiholle.

Lue lisää tämän ainutlaatuisen, luonnollisen menetelmän menestyksestä.

Kuinka voin auttaa naisia, jotka kärsivät epäpuhtaasta tai
arpisesta ihosta? Tämä kysymys ei jättänyt nuorta Christine
Schrammekia rauhaan 1950-luvulla. Hän syntyi sodan 
aikana ja itseasiassa halusi opiskella lääketiedettä, mutta
sodan jälkeen lääkärin ammatti jäi unelmaksi. Sen sijaan
hän suoritti kosmetologin opinnot ja samaan aikaan alkoi
tekemään kokeiluja yrteillä. Nuori kosmetologi vakuuttui
niiden luonnollisesta parannusvoimasta ja alkoi jo olla 
yhteydessä tutkijoihin. 1958 hän toteutti itse kehittämänsä

yrttisyväkuorintahoidon ensimmäistä kertaa lääketieteel-
lisessä laitoksessa Hindenburgissa yhteistyössä tieteellisen
johtajan ja dermatologi Prof. Dr. Horazakin kanssa.

Hänen ideansa: hieromalla tietyn määrään valikoituja yrttejä iholle
verenkiertoa stimuloidaan ja ihon aineenvaihdunta aktivoituu. 
Yleensä iho tarvitsee 28 päivää uudistuakseen. Yrttien aloittamat
prosessit ihossa aiheuttavat sen, että iho uudistaa itsensä luonnon-
mukaisesti kuoriutumisprosessissa vain 5 päivässä.

1967

Alunperin Christine Schrammek 
tutki tulehduksia ehkäiseviä ja 

rauhoittavia ihonhoitotuotteita, joita 
voidaan käyttää GREEN PEEL  -hoidon 

jälkeen. Hän kehitti ensimmäisen 
sävyttävän voiteen epäpuhtauksille 

- alkuperäisen Blemish Balmin.

®

1958

1950-luvulla Christine Schrammek
kehitti alkuperäisen

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinnan,
luonnollisen menetelmän ihon

kuorimiseen.

1989
Yhdessä 

hänen tyttärensä, 
dermatologi ja allergologi Dr. med. 

Christine Schrammek-Drusion, kanssa 
Christine Schrammek jatkoi edelleen 

GREEN PEEL  yrttisyväkuorinnan 
kehittämistyötä.

® 
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Uusi, terve ja ennen kaikkea puhdas ihokerros on muodostunut.
Hänen erittäin menestyvä hoitomenelmä keräsi nopeasti 
huomiota. Uusi iho vain 5 päivässä! Tämä lupaus teki Christine
Schrammekista kuuluisan.

1967 yrttien asiantuntija avasi ammattikoulun ja kansainvälisen
lisäkouluttautumisen keskuksen. Täällä Christine Schrammek
opetti, kuinka hänen kehittämäänsä yrttisyväkuorintaa tehdään.
Samaan aikaan Christine Schrammek lanseerasi toisen pioneeri-
tuotteen markkinoille: alkuperäisen Blemish Balmin. Tulehduksia
ehkäisevä, peittävä voide on linkitetty osaksi yrttisyväkuorinta
menetelmän menestystä: Christine Schrammek kehitti Blemish
Balmin ajanjaksolle, jolloin iho kuoriutuu. Erikoisvoide tukee ihon 
uudistumisprosessia samalla peittäen punoittavaa ihoa. 
Kaikkien nykypäivän BB-voiteiden taustalla on hänen  
kehittämänsä Blemish Balm.

1980-luvun alussa GREEN PEEL  -hoitomenetelmän menestys®

nousi globaalille tasolle. Suomi pioneerina sekä Yhdysvallat ja 
Korea olivat ensimmäiset maat, jotka osoittivat kiinnostusta 
saksalaiseen yrttisyväkuorintaan. Vuosien aikana tuhansille
kosmetologeille ympäri maapalloa on koulutettu tämä menetelmä .

1988 dermatologi Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 
liittyi äitinsä perustamaan yritykseen ja antoi uuden sysä-
yksen dermatologisilla ihonhoitosarjoillaan. 1990-luvulla 
dermatologi kehitti GREEN PEEL  yrttiseosta viimeisimpien
tutkimuslöytöjen pohjalta. Sovellettavuusalue laajeni myös.
Alunperin Christine Schrammek oli kehittänyt yrttisyvä-
kuorinnan hoitamaan epäpuhdasta, arpista ihoa. Hänen 
tyttärensä, Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, sovelsi 
hoitoa myös ikääntymisen merkkeihin ja ryppyihin. ’Olemme
todistaneet, että tiettyjen yrttien ja hierontatekniikoiden 
avulla kuorinta vähentää tyypillisiä ikääntymisen merkkejä, ja
jossain tapauksisessa jopa eliminoi niitä,’ korostaa Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio. Nykypäivänä anti-aging on 
myös tärkeä soveltuvuusalue alkuperäisessä GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta -hoitomenetelmässä.

Vuodesta 2009 kaksi lisämenetelmää ovat olleet saatavilla
menestyksekkäästä menetelmästä: GREEN PEEL  Energy ja
GREEN PEEL  Fresh Up. Voit jo odottaa, mitä uusia yllätyksiä
sinulle on tarjolla tulevaisuudessa.

®  

®

®
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1999
Christine Schrammek 
inspiroi ihmisiä ympäri
maailmaa esityksillään

ja puheillaan.

Seuraavina vuosina
alkuperäinen GREEN PEEL®

yrttisyväkuorinta Classic laajeni
kahdella lisämenetelmällä hoitaa

iho-ongelmia vielä yksilöllisemmin.

2018

GREEN PEEL® 
juhlii sen

60. syntymäpäivää
Ainoa yrttisyväkuorinta, joka on
palkittu Beauty Forum Readers’ 

Choice Award – 
 ensimmäisellä

palkinnolla
kolme kertaa.

®
 60!
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Die GREEN PEEL® Kräuterschälkur zählt 

®                       

®

 ®  yrttisyvä

Fresh Up, Energy ja Classic –

Kolmen hoitomenetelmän avulla

alkuperäinen GREEN PEEL

yrttisyväkuorinta antaa yksilöllisiä

ratkaisuja lähes kaikille iho-

ongelmille.

Luonnollinen kuorinta virkistää,

tuo elinvoimaa ja uudistaa ihoasi.

Juuri niin kuin haluat...

®  

GREEN PEEL®

Tutustu
GREEN PEEL

GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -hoitomene-
telmä on yksi parhaiten tunnetuimmista ja 
todistetuimmista menetelmistä ihon kunnon 
parantamiseen. Christine Schrammek kehitti
menetelmän 60 vuotta sitten. Päämääränä
oli auttaa iho-ongelmista, kuten epäpuhtauk-
sista ja arvista, kärsiviä saavuttamaan kaunis
ja terve iho.

Halu saavuttaa puhdas ja terve iho on yhä
edelleen tärkeä hoitotavoite GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta -hoidossa, mutta mahdol-
lisuuksiin on tullut enemmän valinnanvaraa.
Vuosien aikana Dr. med. Christine Schrammek-
Drusio on kehittänyt menetelmiä ja koostu-
muksia. Erilaiset annostelut ovat luoneet 
täysin yksilöllisiä hoitomenetelmiä ja ratkaisuja.
”Kykenemme nyt vastaamaan melkein mihin
tahansa iho-ongelmaan,” sanoo Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio. ”GREEN PEEL
yrttisyväkuorinnan tulokset etenkin ikääntymisen
ennaltaehkäisyssä ovat vaikuttavia. 

Yrttien voima –
alkuperäinen GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta uudistaa
ihon luonnollisella tavalla. 

® 

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta
Classic

TAVOITE: Ihon uusiutuminen
Yrttihieronnan aikana epidermiksen ylin kerros

poistetaan, verenkiertoa, hapen saantia ja aineen-

vaihduntaa tehostetaan sekä uusiutumisprosessia

stimuloidaan. Tämä vähentää ihon uusiutumis-

aikaa 28 päivästä 5 päivään. Kuoriutumisprosessin

jälkeen iho on uusi ja terve. Beauty Finish -hoito

ravitsee ihoa, kun se on erityisen vastaanottavainen

arvokkaille ainesosille.

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta
Energy

TAVOITE: Ihon uudistaminen
Hoitomenetelmä stimuloi verenkiertoa, hapen

saantia ja solujen aineenvaihduntaa, jolloin iho

luonnonmukaisesti parantaa sen rakennetta ilman

kuoriutumisefektiä. Iho on huomattavasti ener-

gisemmän näköinen ja ikään liittyvät merkit

ovat kadonneet.

GREEN PEEL® yrttisyväkuorinta
Fresh Up

TAVOITE: Virkistää ihoa
Tällä hellävaraisella menetelmällä ihoa ei kuorita,

vaan ennemminkin stimuloidaan ja virkistetään

luonnollisilla yrteillä. Verenkierto stimuloituu, iho-

huokoset avautuvat ja iho on optimaalisessa tilassa

imemään ihonhoitotuotteiden ainesosia itseensä.

Kasvot näyttävät kirkkaammilta, raikkaammilta ja

rentoutuneilta.

Ihon kunto / ongelma Classic Energy Fresh Up

Hyvin epäpuhdas iho

Vähän tai kohtalaisesti
epäpuhtauksia

Äkilliset epäpuhtaudet, esim.
stressistä aiheutuneet

*

Suuret ihohuokoset

Näkyvät, syvät rypyt *

Ohuet juonteet

Pigmentaatio ** (kevyt) **

Väsynyt, kalpea iho

Epätasainen iho, arvet

Veltostunut iho

Yleinen tyytymättömyys,
ikääntymisen merkit

*useita kertoja tai kuurina     **useita kertoja yhdessä Mela Wave -hoidon kanssa

Mitä haluat tehdä ihollesi?

Jokainen iho on erilainen ja sillä on omat tarpeensa. Parhaiden tulosten

saamiseksi konsultoi sinun GREEN PEEL  -sertifioitua kosmetologiasi, joka

räätälöi henkilökohtaisen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -hoidon sinun

ihotyypillesi.

®

®

   kuorintaan   
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Kolme GREEN PEEL  yrttisyvä-
kuorinta -menetelmää - Classic,
Energy ja Fresh Up - voi tarjota
vain sertifioidut kosmetologit. 
Niiden uniikit vaikutukset perus-
tuvat valikoitujen yrttien seok-
seen, joka sisältää muun muassa
entsyymejä, mineraaleja ja vita-
miineja. Yrttiseos hierotaan 
ihoon erikoishierontatekniikalla
ja paineella.  

® Yrttien määrästä ja hieronnan
kestosta riippuen ylin ihokerros
joko stimuloituu tai täysin uusiu-
tuu kuoriutumisprosessissa.

Yrttien määrä on avainroolissa 
tässä prosessissa. Ne parantavat
verenkiertoa ja täten iho saa
enemmän happea ja soluaineen-
vaihdunta stimuloituu.
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räätälöi henkilökohtaisen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta -hoidon sinun
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®

®

   kuorintaan   
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Kolme GREEN PEEL  yrttisyvä-
kuorinta -menetelmää - Classic,
Energy ja Fresh Up - voi tarjota
vain sertifioidut kosmetologit. 
Niiden uniikit vaikutukset perus-
tuvat valikoitujen yrttien seok-
seen, joka sisältää muun muassa
entsyymejä, mineraaleja ja vita-
miineja. Yrttiseos hierotaan 
ihoon erikoishierontatekniikalla
ja paineella.  

® Yrttien määrästä ja hieronnan
kestosta riippuen ylin ihokerros
joko stimuloituu tai täysin uusiu-
tuu kuoriutumisprosessissa.

Yrttien määrä on avainroolissa 
tässä prosessissa. Ne parantavat
verenkiertoa ja täten iho saa
enemmän happea ja soluaineen-
vaihdunta stimuloituu.



Uusi iho 5 päivässä
GREEN PEEL®

yrttisyväkuorinta Classic
-hoidon avulla.

 GREEN PEEL®   p

Päivä 1

Nauti hengähdyshetkestäsi kosmetologillasi.
Ensin tehdään perusteellinen konsultaatio ja 
yksityiskohtainen ihoanalyysi, jonka jälkeen 
kosmetologisi aloittaa hoidon puhdistamalla 
ihosi hellästi. Seuraavaksi hoidon päävaiheessa 
tuoreelta sekoitettu yrttiseos levitetään 
iholle. Yrttiseosta hierotaan ihollesi noin 7-10
minuuttia käyttämällä erikoishierontaliikkeitä 
ja juuri oikeaa painetta ihollesi. Hoito-
tavoitteesta riippuen hieronnan kesto ja paine
voivat vaihdella. Jotta voidaan taata hoidon
jatkuva laatu maailmanlaajuisesti, alkuperäistä
GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoitoa
saa tehdä vain sertifioidut kosmetologit.

®

 

Uusi iho 5 päivässä. 60 vuoden ajan alkuperäinen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic
on auttanut monia ihmisiä saavuttamaan haluamansa ihon. Tämä ainutlaatuinen hoito-
menetelmä, joka uudistaa ihoa luonnollisesti, perustuu laajaan yrttitietouteen ja pitkä-
aikaiseen kokemukseen.

®

Näin GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta Classic
-hoito toimii:

®

GREEN PEEL®
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GREEN PEEL  yrttiseos sisältää valikoitujen

yrttien jauhettuja lehtiä, kukkia ja juuria sekä

ne sisältävät paljon entsyymejä, mineraaleja,

vitamiineja ja kasvihormoneja. Hieronta yrtti-

seoksella poistaa epidermiksen ylimmän

kerroksen, tehostaa verenkiertoa, hapen

saantia ja ihon aineenvaihduntaa samalla

stimuloiden uusiutumisprosessia. Ihosi on

hieman punainen yrttihieronnan jälkeen ja

voit kokea pientä kihelmöivää tunnetta.

Tämä on täysin normaalia ja merkki siitä, että

yrtit toimivat.

®

®    
Päivä 2

Seuraavana päivänä GREEN PEEL  Classic- hoidosta
punakkuus ja kihelmöinti ovat merkittävästi vähentyneet.
Yrttien aktiiviset ainesosat vaikuttavat täysillä ja jatkavat
uudistumisprosessia. Saavuttaaksesi parhaat hoito-
tulokset sinun tulee hankkia kotihoitosetti kosmetologiltasi,
joka sisältää tärkeät hoitotuotteet seuraavaksi muuta-
maksi päiväksi. On tärkeää käyttää hoitotuotteita sään-
nöllisesti, sillä ne suojaavat ihoa ja ylläpitävät sekä
ravitsevat ihoa aktiivisilla ainesosilla. Kaikki kotihoito-
tuotteet ovat kehittänyt Dr. med. Christine Schrammek-
Drusio, jotta voit pitää huolen ihostasi GREEN PEEL
yrttisyväkuorinta Classic -hoidon jälkeen, ja ne sisältävät
kaikki tärkeät ainesosat, joita ihosi tarvitsee.

®

®

Päivä 3

Päivä 4
Ihosi uudistumisprosessi on nyt saavuttanut huippunsa.
Epidermiksen yli kerros  on asteittain liuennut, kun uudet, 
nuoret solut pääsevät ihon pinnalle. Tänään hemmottele 
itseäsi kotipäivällä ja tue kuoriutumisprosessia käyttämällä 
kotihoitotuotteita. Joten rentoudu – olet ansainnut sen.

Päivä 5

Ihosi uudistumisprosessi on nyt saatu päätökseen. Vanha
iho on korvattu terveellä, puhtaalla iholla. Olet täksi 
päiväksi varannut ajan kosmetologiltasi Beauty Finish
-hoitoon. Mahdollisesti jäljellä oleva vanha iho poistetaan
huolellisesti hieronnon aikana, jonka jälkeen voit rentou-
tua, kun naamio vaikuttaa. Kosmetologisi levittää ihollesi
ampulleja, joiden sisältämät ainesosat ovat erityisesti
suunniteltu sinun ihotyypillesi. Ihosi ollessa tällä hetkellä
erityisen vastaanottavainen tämä auttaa vahvistamaan
hoidon vaikutuksia.

Ihosi on nyt näkyvästi uusiutunut GREEN PEEL  yrttisyvä-
kuorinta Classic -hoidon jälkeen. Uusi, terve ihosi on
kuitenkin hoidon jälkeen erittäin herkkä, joten sinun tulisi
välttää suoraa auringonvaloa seuraavat 6-8 viikkoa. Tänä
aikana käytä Optimum Protection Cream SPF 20-voidetta
päivävoiteenasi.

”GREEN PEEL®  yrttisyväkuorinta Classic-hoito on vastaus iho-ongelmiisi. Sopiisuurille ihohuokosille ja epäpuhtaalle iholle,kuten myös uudistusta kaipaavalle ja
auringon vahingoittamalle iholle. Kokeile!”

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio

Hilseily
(erittäin kevyt
kuoriutuminen)

Kevyt 
kuoriutuminen

Intensiivinen
kuoriutuminen

Ihon reaktiot kolmantena päivänä

Kotihoitosetti sisältää kaikki tuotteet, joita tarvitset hoitaaksesi
ihoasi yrttisyväkuorintahoidon jälkeen. Tuotteet ovat henkilö-
kohtaisesti räätälöity ihotyypillesi ja ne tukevat uudistumis-
prosessia.
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Nyt ihosi alkaa hilseillä tai kuoriutua. Kuoriutumisen
intensiivisyys riippuu ihosi sarveiskerroksen paksuudesta,
ihotyypistäsi ja yksilöllisestä aineenvaihdunnastasi. Kuo-
riutumisen tasolla ei ole vaikutusta hoidon onnistumiseen.
On myös tärkeää jatkaa kotihoitotuotteiden käyttöä. Setti
sisältää myös Blemish Balm -voiteen, joka peittää kuo-
riutumisen ja mahdollisen punakkuuden.

®
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GREEN PEEL®

Alkuperäinen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta
-hoitomenetelmä on yksi menestyneimmistä
menetelmistä ihon uusiutumisessa ja myös
yksi parhaiten siedetyistä. Pelkästään yrttien
ainesosat ja erikoishieronta aloittavat uusiutu-
misprosessin ihossa. ”60 vuodessa olemme
jatkuvasti kehittäneet menetelmäämme ja 
optimoineet yrttiseoksen.
Tämän vuoksi voimme tarjota ratkaisuja lähes
kaikkiin iho-ongelmiin tänä päivänä,” selittää
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. ”Huoli-
matta laaja-alaisesta kehitystyöstä meidän
yrttiseoksen peruskoostumus ei ole muuttunut.
Se on menetelmämme sydän.”

GREEN PEEL  yrttiseos sisältää valikoitujen
kasvien jauhettuja lehtiä, kukkia, versoja ja 
juuria. Kuusi kasvia ovat ainutlaatuisessa 
roolissa yrttiseoksessa. Nämä ovat korte,
aloe vera, heinäratamo, rohtoimikkä, tarha-
orvokki ja samettikukka. ”Joitain yrttejä on
käytetty lääkekasveina jo keskiajalta lähtien.
Muiden yrttien erikoisominaisuuksia voidaan
hyödyntää vain yhdessä muiden kasvien 
kanssa. Meidän GREEN PEEL  yrttiseos edustaa
kasvitietouttamme sekä vuosien kokemusta
tältä alalta,” lisää Dr. med. Christine Schrammek-
Drusio.

®

voima

Kenenkään ei pitäisi hämääntyä ulkoisesta

olemuksesta - ainakaan mitä tulee GREEN

PEEL  yrttisyväkuorinta -hoidon ainesosiin.

Niin huomaamattomia kuin korte ja heinä-

ratamo saattavat olla, ne sisältävät tavat-

tomia ominaisuuksia.

Tutustu GREEN PEEL  yrttien salaisuuksiin.

®

® 
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“Luonto jatkaa meidän 
yllättämistä sen omalla  
parantamisen voimalla.

Meidän GREEN PEEL®

yrttiseoksen avulla
työskentelemme jatkuvasti

tämän kyvyn kanssa.“
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 

®

®

Korte
Korte mielletään erittäin kurittomaksi
rikkaruohoksi puutarhassa - mikä 
on mahdollinen syy, miksi sitä ei ole 
huomioitu pitkään aikaan. Mutta korte 
on itseasiassa vanha lääkekasvi. Haa-
rautunut kasvi vähentää tulehduksia, 
sekä sillä on vahvistava ja suojaava 
vaikutus. Korte sisältä paljon piihappoa. 
Se parantaa ihon rakennetta, vapauttaa 
tukoksia sekä vahvistaa sidekudoksia. 
Korte on GREEN PEEL  yrttiseoksen 
tärkein kasvi.

®

Aloe Vera
Aloe veran viilentävä, tulehduksia
ehkäisevä ja parantava vaikutus
tekee siitä suositun ainesosan
after sun -tuotteisiin. Mutta aloe
veralla on paljon enemmän omi-
naisuuksia, jotka tekevät siitä niin
arvokkaan GREEN PEEL  yrttiseok-
selle. Aloe vera sisältää monia
entsyymejä, vitamiineja, olikosak-
karideja ja aminohappoja. Se 
rauhoittaa ja kykenee sekä säilö-
mään että antamaan kosteutta.

s

Heinäratamo
Kasvi, jolla on leveät, vahvat lehdet,
kutsutaan myös piharatamoksi tai
paatsamaksi. Se sisältää paljon pii-
happoa, tanniinia ja mineraaleja. 
Heinäratamo uudistaa vahingoittu-
neita soluja ja kiihdyttää niiden 
kasvua. Yrtti sisältää lisäksi aines-
osaa nimeltä Aucubin, jolla on 
anti-bakteerisia vaikutuksia ja se 
vähentää ihoärsytystä. Heinäratamo
mielletään tämän vuoksi vanhaksi
kotilääkkeeksi hyönteispuremiin. 
Tätä tarkoitusta varten sen lehteä
on ensin hieman murskattu, jotta
saadaan kasvin mahlaa, jonka jälkeen
se on painettu vaikutusalueelle.

Rohtoimikkä
Pieni kasvi herkillä kukilla on täynnä
yllätyksiä. Sitä on käytetty suosittuna
lääkkeenä hoitamaan keuhkotauteja
ja ulkoisia haavoja. Rohtoimikkä
aiheuttaa kovettumia, jotka kuoriutuvat
tai hilseilevät pois. Nämä ominaisuudet
tekevät kasvista tärkeän GREEN PEEL
-hoitomenetelmälle. Rohtoimikkä on
myös täynnä piihappoa, tanniinia ja
mineraaleja sekä tukee solujen uudis-
tumista.

Menneisyydessä tarhaorvokit ovat tunnettu
yrttinä tytöille, joilla on epäpuhdas iho. 
Tarha-orvokit sisältävät karotenoideja 
ja salisyylihapon johdannaisia ja auttaa 
epäpuhdasta, tulehtunutta ihoa. Villi 

tarhaorvokki on perinteinen lääkekasvi 
ja sitä on suositeltu moniin ihosairauksiin. 
Sen rauhoittava vaikutus löytyy sen rehe-
vistä lehdistä, jotka edistävät haavojen
parantumista, helpottavat kutinaa ja niillä
on anti-bakteerisia vaikutuksia.

Kasvi, jolla on keltaoranssin väriset kukat,
on vanha lääkekasvi, joka on todistettu
tehokkaaksi, etenkin haavojen parantumi-
sessa. Sen kukkia voi löytyä voiteista, tink-
tuureista ja uutteista. Samettikukka ei vain
auta haavoihin, vaan se myös vähentää
tulehduksia nopeasti ja sillä on anti-baktee-
risia vaikutuksia. Lisäksi se aktivoi solujen 
jakaantumista.

BEAUTYnews    11

Korte

Heinäratamo

Rohtoimikkä

Aloe Vera

Kehäkukka

Keto-orvokki

®



GREEN PEEL®

Alkuperäinen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta
-hoitomenetelmä on yksi menestyneimmistä
menetelmistä ihon uusiutumisessa ja myös
yksi parhaiten siedetyistä. Pelkästään yrttien
ainesosat ja erikoishieronta aloittavat uusiutu-
misprosessin ihossa. ”60 vuodessa olemme
jatkuvasti kehittäneet menetelmäämme ja 
optimoineet yrttiseoksen.
Tämän vuoksi voimme tarjota ratkaisuja lähes
kaikkiin iho-ongelmiin tänä päivänä,” selittää
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. ”Huoli-
matta laaja-alaisesta kehitystyöstä meidän
yrttiseoksen peruskoostumus ei ole muuttunut.
Se on menetelmämme sydän.”

GREEN PEEL  yrttiseos sisältää valikoitujen
kasvien jauhettuja lehtiä, kukkia, versoja ja 
juuria. Kuusi kasvia ovat ainutlaatuisessa 
roolissa yrttiseoksessa. Nämä ovat korte,
aloe vera, heinäratamo, rohtoimikkä, tarha-
orvokki ja samettikukka. ”Joitain yrttejä on
käytetty lääkekasveina jo keskiajalta lähtien.
Muiden yrttien erikoisominaisuuksia voidaan
hyödyntää vain yhdessä muiden kasvien 
kanssa. Meidän GREEN PEEL  yrttiseos edustaa
kasvitietouttamme sekä vuosien kokemusta
tältä alalta,” lisää Dr. med. Christine Schrammek-
Drusio.

®

voima

Kenenkään ei pitäisi hämääntyä ulkoisesta

olemuksesta - ainakaan mitä tulee GREEN

PEEL  yrttisyväkuorinta -hoidon ainesosiin.

Niin huomaamattomia kuin korte ja heinä-

ratamo saattavat olla, ne sisältävät tavat-

tomia ominaisuuksia.

Tutustu GREEN PEEL  yrttien salaisuuksiin.

®

® 

BEAUTYnews     10

“Luonto jatkaa meidän 
yllättämistä sen omalla  
parantamisen voimalla.

Meidän GREEN PEEL®

yrttiseoksen avulla
työskentelemme jatkuvasti

tämän kyvyn kanssa.“
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio 

®

®

Korte
Korte mielletään erittäin kurittomaksi
rikkaruohoksi puutarhassa - mikä 
on mahdollinen syy, miksi sitä ei ole 
huomioitu pitkään aikaan. Mutta korte 
on itseasiassa vanha lääkekasvi. Haa-
rautunut kasvi vähentää tulehduksia, 
sekä sillä on vahvistava ja suojaava 
vaikutus. Korte sisältä paljon piihappoa. 
Se parantaa ihon rakennetta, vapauttaa 
tukoksia sekä vahvistaa sidekudoksia. 
Korte on GREEN PEEL  yrttiseoksen 
tärkein kasvi.

®

Aloe Vera
Aloe veran viilentävä, tulehduksia
ehkäisevä ja parantava vaikutus
tekee siitä suositun ainesosan
after sun -tuotteisiin. Mutta aloe
veralla on paljon enemmän omi-
naisuuksia, jotka tekevät siitä niin
arvokkaan GREEN PEEL  yrttiseok-
selle. Aloe vera sisältää monia
entsyymejä, vitamiineja, olikosak-
karideja ja aminohappoja. Se 
rauhoittaa ja kykenee sekä säilö-
mään että antamaan kosteutta.

s

Heinäratamo
Kasvi, jolla on leveät, vahvat lehdet,
kutsutaan myös piharatamoksi tai
paatsamaksi. Se sisältää paljon pii-
happoa, tanniinia ja mineraaleja. 
Heinäratamo uudistaa vahingoittu-
neita soluja ja kiihdyttää niiden 
kasvua. Yrtti sisältää lisäksi aines-
osaa nimeltä Aucubin, jolla on 
anti-bakteerisia vaikutuksia ja se 
vähentää ihoärsytystä. Heinäratamo
mielletään tämän vuoksi vanhaksi
kotilääkkeeksi hyönteispuremiin. 
Tätä tarkoitusta varten sen lehteä
on ensin hieman murskattu, jotta
saadaan kasvin mahlaa, jonka jälkeen
se on painettu vaikutusalueelle.

Rohtoimikkä
Pieni kasvi herkillä kukilla on täynnä
yllätyksiä. Sitä on käytetty suosittuna
lääkkeenä hoitamaan keuhkotauteja
ja ulkoisia haavoja. Rohtoimikkä
aiheuttaa kovettumia, jotka kuoriutuvat
tai hilseilevät pois. Nämä ominaisuudet
tekevät kasvista tärkeän GREEN PEEL
-hoitomenetelmälle. Rohtoimikkä on
myös täynnä piihappoa, tanniinia ja
mineraaleja sekä tukee solujen uudis-
tumista.

Menneisyydessä tarhaorvokit ovat tunnettu
yrttinä tytöille, joilla on epäpuhdas iho. 
Tarha-orvokit sisältävät karotenoideja 
ja salisyylihapon johdannaisia ja auttaa 
epäpuhdasta, tulehtunutta ihoa. Villi 

tarhaorvokki on perinteinen lääkekasvi 
ja sitä on suositeltu moniin ihosairauksiin. 
Sen rauhoittava vaikutus löytyy sen rehe-
vistä lehdistä, jotka edistävät haavojen
parantumista, helpottavat kutinaa ja niillä
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BEAUTYnews    11

Korte

Heinäratamo

Rohtoimikkä

Aloe Vera

Kehäkukka

Keto-orvokki

®



GREEN PEEL®

Kuinka  GREEN PEEL®

yrtit  toimivat

           Yrttiseos

GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoidossa käytetään vain luonnollisia

yrttejä. Yrttiseos koostuu valikoiduista yrteistä, mukaan lukien aloe vera, 

korte, järvikorte, heinäratamo, tarhaorvokki, samettikukka, kamomilla, rohto-

imikkä ja levä. Kasvien lehdet, kukat, versot ja juuret ovat jauhetussa 

muodossa. Yrttiseos sekoitetaan tuoreeltaan ennen käyttöä.

®

BEAUTYnews     12

Ihon uusiutuminen on luonnollinen tapa.

Alkuperäinen GREEN PEEL  yrttisyvä-

kuorinta -hoito on kokonaan luonnollinen

kuorintahoito, jolla on maailmanlaajuisesti

todistetut saavutukset 60 vuoden ajalta .

Ainutlaatuinen uusiutumisprosessi alkaa

hieromalla huolellisesti valikoidut yrtit

iholle. Näin se toimii:

®

1. ® ammattilaiset levittävät yrttiseoksen
ja hierovat sen iholle. Tämä sekoitus sisältää yksinomaan 
luonnollisia kasviuutteita ja eikä sisällä voimakkaita aineita tai
happoja.

Sertifioidut GREEN PEEL

®

Do’s ja Dont’s

Mitä voit tehdä GREEN PEEL  Classic -hoidon jälkeen:
®

Do‘s 
• Juo paljon vettä ja puhdistavaa yrttiteetä
•  Pidä huolta, että saat raikasta ilmaa, kuntoilet ja syöt terveellisesti • Rentoutuminen ja positiiviset ajatukset
• Hoida ja virkistä ihoasi HERBAL CARE LOTION -kasvovedellä    •  Peitä punakkuus: Special Care Cream tai Special Regulating    Cream -voide sekoitettuna Blemish Balm -voiteeseen (Light, Classic,   Honey tai Snow, joka sopii erityisesti yöksi) suhteessa 1:1 ja   levitä iholle aamuin illoin

Dont‘s 
•  Älä anna veden koskettaa hoidettua aluetta 5 päivänä ennen Beauty Finish -hoitoa 
• Vältä kovaa hikoilua
• Älä käytä mitään kuorintaa 4 viikkoon hoidon jälkeen • Vältä suoraa auringonvaloa 6-8 viikkoa. Pysy poissa myös solariumista!
• Miehille: Vain kuivasheivaus ennen Beauty Finish -hoitoa.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

Yrttien micropartikkelit tunkeutuvat ihon ylempien kerrosten
läpi. Hieronnan kesto ja intensiivisyys riippuvat ihotyypistä ja
sen rakenteesta.

Kasviainesosat aloittavat reaktioiden ketjun ihossa. Ennen
kaikkea verenkierto tehostuu.

Tämän tuloksena hapen saanti lisääntyy ihosoluissa ja 
aktivoi niiden aineenvaihdunnan..

uudistumisprosessia. Solujen uudistuminen stimuloi uusien
Yrttien intensiivinen vaikutus kiihdyttää solujen luonnollista

kollageenisäikeiden muodostumista.

Iho alkaa kuoriutua näkyvästi. Vähitellen, epidermiksen 
ylimmät kerrokset alkavat irtaantua samanaikaisesti 
työntäen uusia, nuoria soluja ihon pintaan.

”vanha” ihosi on korvattu uudella, raikkaalla ja puhtaalla iholla
Normaalisti iho tarvitsee noin 28 päivää uudistuakseen.

®GREEN PEEL  -menetelmä lyhentää tämän prosessin noin
viiteen päivään.

Ihon uudistumisprosessi on valmis viidessä päivässä. Sinun 
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       GREEN PEEL® yrtti        

                                             a new skin in 5 days
Alkuperäinen GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic

-hoito kuuluu parhaiten todistettuihin ihon luonnonmukai-

sen uusiutumisen menetelmiin. Monet naiset ympäri

maailman luottavat GREEN PEEL  periaatteeseen, sillä 

yrttisyväkuorinta on ratkaisu lähes kaikkiin iho-ongelmiin,

jotka nämä ennen/jälkeen-kuvat osoittavat.

®

®

Mitä haluat tehdä

itsellesi ja ihollesi?

Ota yhteyttä sertifioituun

GREEN PEEL  -kosmetologiin.

Osoitteet löydät

www.greencos.fi/myyjat

®

Ongelma: atrofinen iho
Atrofisen ihon tai ennenaikaisesti ikääntyvän ihon ominai-

suuksia ovat rypyt ja maksaläiskät. Iho on näkyvästi 

menettänyt elastisuuttaa. Se näyttää veltolta ja väsy-

neeltä. Tämä voi olla melko stressaavaa naisille, joiden 

iho ei edusta heidän biologista ikäänsä.

Hoito: Yrttisyväkuorinta on kuin herätys iholle. Yrtti-

hieronnan aikaansaama microverenkierto stimuloi

verenkiertoa ja aktivoi aineenvaihduntaa. Iho on 

kykeneväinen uudistamaan itsensä ja rakentamaan 

elastisuuttaan.

Tulos: Elastisempi, kiinteämpi ja tasaisempi kasvojen 

iho. Tämän asiakkaan iho hehkuu jälleen elinvoimaa 

ja raikkautta. Iho on kiinteämpi ja rypyt ovat vähentyneet.

Ongelma: epäpuhdas iho
Ihon epäpuhtaudet ovat tyypillinen ongelma nuorella

iholla. Epäpuhtaudet, kuten tulehdukset, finnit ja kera-

tinisoituminen voivat myös puhjeta aikuisiällä. Erityisesti

30-40-vuotiailla aikuisilla saattaa usein esiintyä niin

sanottua aikuisiän aknea.

Hoito: Aikuisiän epäpuhtauksiin jo yhdellä GREEN PEEL

yrttisyväkuorinta Classic -hoidolla saavutetaan merkit-

tävää parannusta ihon kuntoon. Akuuttiin akneen tarvi-

taan useampi hoitokerta.

Tulos: Raikkaat ja terveet kasvot. Nämä asiakkaat kärsi-

vät voimakkaasta aknesta. Vain yhden GREEN PEEL

yrttisyväkuorinta Classic -hoidon jälkeen tulehdukset

ja finnit pääasiassa hävisivät, ja iho on puhdas ja tasainen.

 ®

 

 
®

GREEN PEEL®

Ennen JälkeenEnnen Jälkeen

Ennen Jälkeen
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Ongelma: hyperpigmentaatio
Pigmenttiläiskät saavat kasvot näyttämään tummem-

milta ja epätasaisilta, jolloin iho näyttää vanhemmalta. 

Erityisesti kun kevyt kesärusketus alkaa hiljalleen kadota 

iholta, tummat värimuutokset tulevat erittäin näkyviksi.

Hoito: GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoidon 

avulla hyperpigmentaatiota voidaan vähentää ja pig-

menttihäiriöitä tasapainottaa. Parhaat tulokset saavute-

taan, jos hoito toteutetaan useita kertoja, mutta vain

kevyellä paineella. 

Tulos: Nuori ja viehättävä, tältä asiakkaamme näyttää

kolmen hoidon jälkeen. Hänen kasvonsa ovat paljon

kirkkaammat ja tasaisemmat. Tummat läiskät ovat pää-

asiassa hävinneet.

®

Ongelma: arvet
Ensi näkemältä arvet ovat pieniä virheitä, mutta ne voivat 

helposti muuttua henkiseksi stressin aiheeksi. Erityisesti 

pullottavat, suuret arvet ovat huomiota herättäviä ja 

ei-toivottuja virheitä.

Hoito: Arpikudos on usein vähemmän elastinen kuin muu iho. 

Erikoispaine hieronnan aikana mahdollistaa ylimmän iho-

kerroksen kuoriutumisen ja täten tasoittaa ihoa. Samalla 

solujen jakaantuminen aktivoituu ja uudet, vahingoittumattomat 

solut painautuvat ihon pintaan. 

Tulos: Nyt kun asiakkaamme arpi ei ole niin huomiota herättävä, 

hän tuntee itsensä varmemmaksi käyttää bikinejä jälleen.  

Hoidon jälkeen arpi on huomattavasti tasoittunut ja vähemmän 

punainen. Iho näyttää kokonaisuudessaan tasaisemmalta. 

 

erbal  syväkuorinta –  
  

Ennen

Ennen Jälkeen

JälkeenOngelma: raskausarvet
Raskauden jälkeen jotkut naiset voivat urheilla niin paljon kuin

haluavat - mutta raskausarvet pysyvät. Syy: sidekudokseen

muodostuu säröjä, kun iho venyy. 

Hoito: GREEN PEEL  yrttisyväkuorinta Classic -hoito tuo 

välitöntä helpotusta iholle. Yrttihieronta aktivoi uudistumis-

prosessin ja parantaa kollageeni- ja elastiinisäikeiden laatua

kiristäen ihoa.

Tulos: Kiinteämpi ja tasaisempi iho. Tämän asiakkaan 

raskausarvet ovat huomattavasti vähentyneet vain yhden 

hoidon jälkeen.

®

Ennen Jälkeen

Ennen Jälkeen

Ennen Jälkeen
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Maahantuoja: Greencos Oy

Rakastatko kaikkea kauneuteen ja kosmettiikaan liittyvää, haluatko aina päivittää
ja hyötyä hyvistä ihonhoito vinkeistä? 

Seuraa meitä Instagramissa 
Odotamme sinun tykkäyksiä, kommentteja ja kuvia.

https://www.instagram.com/schrammekfinland


