
 
 Kun uusin teknologia kohtaa intohimon ihonhoitoon 
  
 
 
 
Deep Effect -kosmetiikkasarja IN17 on tehty sinulle, joka tarvitset ihonhoitoon tehoa, laatua ja ylellistä otetta. Kaikki IN17-
tuotteet on valmistettu Suomessa puhtaista, huolella valituista, edistyksellisistä raaka-aineista. IN17-kosmetiikkasarjan 
valitsemalla varmistat, että ihosi saa niistä parhaan mahdollisen hyödyn. 
  
IN17 – tulokselliseen ihonhoitoon 
   
 
 
Uusi Deep Effect -kosmetiikkasarja IN17 
  
IN17-kosmetiikkasarja on suomalainen innovaatio, joka on kehitetty tulokselliseen ihonhoitoon. 
Kosmetiikkasarjan raaka-aineet ovat mahdollisimman tehokkaassa ja imeytymiskykyisessä muodossa. Myös 
pitoisuudet ovat korkeammat perinteisiin ihonhoitotuotteisiin verrattuna. Tuotteissa on käytetty monia 
edistyksellisiä raaka-aineita. 
  
 
 
Sarjassa kokonaisvaltaisesti tuotteita ihonhoitoon 
  
IN17-tuoteperheeseen kuuluu seitsemän tuotetta: Deep Effect Seerumi, Deep Effect A-vitamiiniseerumi, Deep Effect 
Päivävoide, Deep Effect Voidenaamio, Deep Effect Entsyymikuorinta, Deep Effect Puhdistusvaahto sekä Deep Effect 
Kasvovesi. Saatavilla on ammattituotteita hoitolakäyttöön sekä kuluttajille myytäviä kotihoitotuotteita. Ammattilaisille 
suunnattujen tuotteiden raaka-ainepitoisuudet ovat kotihoitotuotteita korkeampia. Tuotteissa on hyödynnetty 
edistyksellisiä, puhtaita ja turvallisia raaka-aineita. 
 
 
 
 
Kantasolu-uute on yksi sarjan innovatiivisista raaka-aineista 
 
Sarjassa on käytetty raaka-aineina edistyksellisiä ainesosia, kuten hyaluronihappoa, persikansiemenöljyä, A- ja C-
vitamiinia, kollageeniproteiineja ja peptidejä sekä aloe veraa. Sarjan pääraaka-aine on kantasolu-uute. Se tukee ihon 
omien kantasolujen toimintaa ja vahvistaa ihoa. Kantasolu-uutetta saadaan merilevästä.  
 
IN17-tuotteet eivät sisällä tuoksuja tai tuoksunpoistajia. Ne sopivat herkälle ja allergisille ihoille – tuotteita suositellaan 
kosteusköyhälle, ikääntyvälle iholle, rypyille ja epäpuhtaalle iholle. Tuotteet sopivat kaikille ihotyypeille sekä naisille että 
miehille. 
  
 
 
 
Suomalaisen ihoklinikan kehittämä tuoteperhe 
  
IN17-ihonhoitosarja on kehitetty vastaamaan kosmetologisten hoitoloiden sekä ihoklinikoiden kysyntään. Sarjan tuotteet 
syntyivät pitkään alalla yrittäjänä vaikuttaneen, Ihoklinikka Nuortion perustajan, kosmetologi Petra Nuortio-Katajiston 
intohimosta tuoda markkinoille korkeatasoisia ihonhoitotuotteita. Lanseerauksen ajankohdaksi valikoitui Suomi 100 -
juhlavuosi, sillä Suomessa valmistetun ihonhoitotuotteen valitsemalla on mukana tukemassa suomalaista työtä ja 
työllisyyttä. IN17-tuotteet valmistetaan Helsingissä ja ne ovat kaikki Avainlippu-tuotteita. Avainlippu-tuotteen valitsemalla 
varmistaa, että tuote on valmistettu Suomessa ja se työllistää suomalaisia. 
 
IN17 sai alkunsa Nuortio-Katajiston sekä sairaanhoitaja, kosmetologi Jaana Piesasen vahvasta innostuksesta Deep 
Effect -ihonhoitotuotteita kohtaan. Tehokkaille, nopeasti imeytyville, laadukkaille ihonhoitotuotteille on selvästi kysyntää. 
Yhä useampi haluaa näkyviä tuloksia ja niiden saavuttaminen on mahdollista Deep Effect -kosmetiikkaa hyödyntämällä. 
 
 
 



Laitehoitoon yhdistämällä parhaat tulokset 
 
Parhaan hyödyn IN17-tuotteista saa yhdistämällä ne laitehoitoon, kuten esimerkiksi LED-valohoitoon, IPL/ laser tai 
radiofrekvenssikäsittelyyn. Hoidot varmistavat tuotteiden parhaan mahdollisen tehon. Laitehoidot käynnistävät ihon 
kollageenituotannon, jolloin ihoa vahvistamassa on hyvä olla laadukas tuote myös kotona.  Ylläpitohoito sarjan tuotteilla 
kotona auttaa säilyttämään saavutettuja tuloksia. IN17-tuotteet palauttavat ja rauhoittavat ihoa sekä tukevat ihon omia 
toimintoja turvallisesti. 
 
IN17-tuotteita on saatavilla kosmetologisista hoitoloista sekä esteettisiä hoitoja tekeviltä lääkäriasemilta ympäri Suomea 
syksystä 2017 lähtien. Tuotteita ei myydä tavarataloissa eikä verkkokaupoissa kuluttajille – ammattilaisille suunnattu 
verkkokauppa avautuu osoitteeseen IN17.fi myöhemmin tänä vuonna. Kotihoitotuotteiden hintahaarukka on 40€-110€ 
euroa.  
  
 
Lisätiedot: 
  
IN17, Sibeliuksenkatu 3, 20100 Turku 
0400-917156 
info@in17.fi 
www.IN17.fi  

http://www.in17.fi/

