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"Når huden næres indefra øges effekten af 
hudplejeprodukter og ansigtsbehandlinger."

Lorraine Perettta,  
iiaa Head of Nutrition

NYHED I  DANMARK



VELKOMMEN TIL ET ENESTÅENDE SORTIMENT AF KOSTTILSKUD TIL HUDEN

Advanced Nutrition Programme™ er et sortiment af kosttilskud, der fremmer sund hud og er udviklet af den engelske virk-
somhed iiaa (The International Institute for Anti-Ageing) i 2006. Konceptet bag dette enestående sortiment af kosttilskud 
er at nære huden indefra og opnå en sundere hud. 

Alle kosttilskud er udviklet med omtanke og fremstillet af veldokumenterede ingredienser af højeste kvalitet, som kroppen let 
kan optage. Hvert produkt er understøttet af forskning, fremstillet i England og testet af uafhængige tredjepartslaboratorier. 
De naturlige og naturidentiske ingredienser er produceret under de strengeste standarder og højeste certificering. 
Advanced Nutrition Programme™ stræber efter veganske/vegetariske, økologiske ingredienser, som er fri for kunstige kon-
serveringsmidler, farver, aromaer, PCB og fyldstoffer uden tilsat sukker, salt, soja, hvede, gluten, gær, lactose eller mejeri-
produkter. Fiskeolierne udvælges omhyggeligt af Epax®, som er en verdensførende Friend of the Sea certificeret leverandør. 
Epax® produkter er garanteret at opfylde de højeste kvalitetskrav for sikkerhed, sporbarhed, bæredygtighed og opfylder de 
højeste standarder for renhed. Til sidst men ikke mindst; alt emballage er 100% genanvendelig. 

VORES KERNEVÆRDIER ER I HJERTET AF ALT HVAD VI GØR

Kerneværdierne for Advanced Nutrition Programme™ er; Videnskabeligt undersøgte sammensætninger, kvalitetsingredien-
ser, at nære huden indefra samt at fremme sundhed og vitalitet. Og samtidig sættes en ære i at være yderst miljøbevidste. 

Nøglen er enkelthed. Konceptet ”sund fra inderst til yderst” er ideelt for alle. Helt klart for dem, der ikke tager et kosttil-
skud eller har den overbevisning, at huden får nok næring via kosten - og det er også ideelt for dem, der allerede tager 
kosttilskud, da dagene nu er forbi med at stå foran hylderne og prøve at finde ud af, hvad de har brug for. Advanced 
Nutrition Programme™ er et samlet sortiment, der dækker hudpleje, sundhed og ældning.

HER SKILLER VI OS UD

Vores filosofi er mere end blot ord. Det er vores livsstil. Det første trin i en fyldestgørende hudplejerutine er, at sikre at 
du tilfører huden tilstrækkelig næring. Huden er kroppens største organ, men det sidste organ, der får næring, når hjerte, 
lunger, nyrer m.m. har taget sin andel. Så hvis du starter indefra med at fremstille sunde hudceller, kan du opnå impone-
rende resultater. Disse kosttilskud er den eneste måde at sikre, at du tilfører huden tilstrækkelig næring. 

Uanset hvad du spiser og hvilke fantastiske, magiske ingredienser, der findes indenfor hudplejeindustrien, mangler du en 
vigtig faktor i hudplejens virkning, hvis du kun behandler huden topisk. Ved at tilføje den vigtige succesfaktor, Advanced 
Nutrition Programme™, kan du øge effektivitet.  
 
 
ALLE KOSTTILSKUD ER GODKENDT AF FØDEVARESTYRELSEN I DANMARK



SKIN ANTIOXIDANT - SUND HUD FRA INDERST TIL YDERST

Et kosttilskud med fokus på huden anbefalet til alle hudtyper. Skin Antioxidant er 
formuleret med syv superantioxidant fyto-næringsstoffer, der findes i planter. Disse 
fungerer i synergi for at forberede hudens beskyttelse mod skadelige frie radikaler; 
alt fra luftbårne toksiner til enhver lyskilde, inklusive din computerskærm. 

Antioxidanter hjælper med at beskytte og reparere huden og er den perfekte ledsager 
til fugtcremer med antioxidanter. Fyto-næringsstoffer i Skin Antioxidant er mere 
effektive, da de er tilføjet beta-caroten, en form for A-vitamin. 

Skin Antioxidant indeholder 7 vigtige fyto-næringsstoffer: 
- Lutein; findes i grønne grøntsager som grønkål, spinat og broccoli
- Curcumin; findes i gurkemeje, sennep, majs og gule peberfrugter
- Blåbær-ekstrakt; rig på anthocyanidiner og proanthocyanidiner
- Beta-caroten; forstadie til A-vitamin, findes i gulerødder, søde kartofler og ærter
- Vindruekerne-ekstrakt; stammer fra røde druer
- Lycopen; giver sin røde farve til tomater og vandmelon
- Grøn te-ekstrakt; et godt næringsstof, hvad enten det er som en drik, en creme
  eller et kostilskud

Anbefaling: En kapsel dagligt i forbindelse med et måltid.

Skin Antioxidant (60 kapsler) - Vejl. udsalgspris 310 DKK

SKIN OMEGAS - DIN HUD VIL ELSKE DIG
 
Sensibilitet, rødme eller en tør, skallende hudoverfalde er ofte tegn på, at vores hud mangler vigtige olier og andre nærings-
stoffer. Løsningen er at pleje huden indefra. Skin Omegas fra Advanced Nutrition Programme™, er et kombineret omega 3 og 
6 kosttilskud. Det er beriget med A-vitamin til at understøtte hudens sundhed og er den perfekte ledsager til den almindelige 
hudplejerutine og en sund diæt.

Skin Omegas indeholder essentielle fedtsyrer EPA og DHA fra 
omega 3 i fiskeolie og GLA fra omega 6 i anat-primroseolie. 
Omega 3 og 6 er vigtige for hudens integritet, et sundt lipidlag 
og en glat hud med glød.

”Vores hud har brug for omega 3 og 6 plus A-vitamin for at blive 
fugtet optimalt og opretholde sin glød,” siger ernæringsrådgiver 
Lorraine Perretta. ”Desværre får de fleste ikke nok af disse næ-
ringsstoffer via kosten, så en kombination af disse ingredienser 
hjælper med at bevare et optimalt fugtniveau fra inderst til yderst.”

Skin Omegas fra Advanced Nutrition Programme™ er lavet med 
førsteklasses, oprenset omega 3 fedtsyrer fra Epax®, der er tildelt 
Friend of the Sea-certificering, fordi deres fiskeolier er udvundet 
med metoder, der bevarer bæredygtigt fiskeri. 
Skin Omegas er fri for mejeriprodukter, gær, kunstige farvestoffer 
eller aromaer og gluten.

Anbefaling: En-to kapsler dagligt i forbindelse med et måltid.

Fås i to størrelser:
Skin Omegas (60 kapsler) - Vejl. udsalgspris 290 DKK
Skin Omegas (180 kapsler) - Vejl. udsalgspris 662 DKK



SKIN VIT A - SUND HUD INDEFRA

Skin Vit A - Et kosttilskud til alle hudtyper, især moden eller for tidlig ældet hud. 
Skin Vit A indeholder A-vitamin, som er et af de vigtigste næringsstoffer for huden 
og beriget med D-vitamin. A-vitamin er vigtigt for opretholdelse af en normal celle-
produktion. 

A-vitamin stimulerer også de celler, der er ansvarlige for hudens bindevæv, og 
kaldes også anti-ageing-vitaminet. D-vitamin optimerer hudens immunsystem og 
hjælper med at bekæmpe frie radikaler, der kan forårsage for tidlig ældning. Boost 
din hudpleje indefra med Skin Vit A. 

Anbefaling: En kapsel om dagen i forbindelse med et måltid.

Skin Vit A (60 kapsler) - Vejl. udsalgspris 206 DKK

SKIN COMPLETE - DET FØRSTE TRIN I DIN HUDPLEJE RUTINE

Et hudpleje kosttilskud til alle hudtyper. Skin Complete er en duo, der indeholder to kosttilskud - Skin Vit A og 
Skin Antioxidant og er det første skridt i enhver god hudpleje-rutine. Fyldt med antioxidant fyto-næringsstoffer 
inklusive A- og D-vitamin, som hjælper med at beskytte og fremme sund hud. 

Anbefaling: En kapsel af hver dagligt i forbindelse med et måltid.

Skin Complete (2 x 60 kapsler) - Vejl. udsalgspris 466 DKK
Skin Complete (2 x 120 kapsler) - Vejl. udsalgspris 828 DKK



Vejl. udsalgspriser for Skincare Boxes er som følger:

Skin Plus
(28 pakninger med 4 kapsler i hver)  
- Vejl. udsalgspris 569 DKK

ADVANCED NUTRITION PROGRAM™ SKINCARE BOXES

Omhyggeligt udviklede hudplejekosttilskud i praktisk emballage,  
som giver dig en sund hud fra inderst til yderst.
Vælg den box, der passer til dig!

Der findes 3 forskellige Skincare Boxes, som hver giver de bedste 
ingredienser i en kvalitetsløsning til at fremme sund hud, hår og  
negle, bekvemt pakket som 28 individuelle kosttilskudspakninger,  
så de passer til tidens hektiske livsstil.

SKIN SELECT
Tilbyder en kraftfuld kombination af Skin Vit A, Skin Antioxidant og Skin Omegas til genskabelse 
af fylde og elasticitet i huden, beskyttelse af hud mod eksterne stressfaktorer og bevare en sund 
hud i en daglig kosttilskuds-dosis.

SKIN PLUS
Indeholder Astaxanthin, en antioxidant produceret af mikroalger, og ofte kaldet ”kongen af   carotenoiderne.” Astaxanthin er 
op til 100 gange mere effektiv end andre carotenoider som beta-caroten og lycopen. Dette gør det til en af   naturens mest 
potente og effektive antioxidanter. Skincare Plus er kombineret med Biotin (B7 vitamin), der er vigtig for sund hår, negle og 
hud. Skincare Plus inkluderer også Skin Vit A, Skin Antioxidant og Skin Omegas.

SKIN ULTIMATE 
Denne komplette kosttilskudspakke kombinerer alle næringsstoffer og vitaminer i Skincare Plus med tilføjelse af CoQ10 og 
fyrbarkekstrakt, for at opnå sund hud, velplejet, sundt hår og stærke negle samt lysere samt en mere ensartet hudtone.
Fyrbarkekstrakt indeholder procyanidiner; bioflavonoider, der i synergi hjælper med at bekæmpe ældningstegn.  
De krafttige antioxidantegenskaber hjælper med at lysne og ensarte hudtonen. Fransk maritim fyrbarkekstrakt reducerer 
hyperpigmentering og forbedre hudens barrierefunktion.

Skin Select 
(28 pakninger med 3 kaplser i hver)  
- Vejl. udsalgspris 373 DKK

Skin Ultimate 
(28 pakninger med 5 kapsler i hver)  
- Vejl. udsalgspris 724 DKK



Produkterne kan købes på janeiredale.dk og hos udvalgte forhandlere over hele landet. 

Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud sælges i mere end 17 lande.
I Danmark finder du Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud i udvalgte forhandlere samt online på janeiredale.dk.

Færch a/s er distributør af Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud, Dermalogica hudpleje og Jane Iredale 
mineralmakeup og kan derfor levere en komplet løsning for at opnå sund hud fra inderst til yderst; Feed, Fortify & Finish. 

FÆRCH A/S | Jens Juuls Vej 22 | Tlf. 86 72 58 00 | janeiredale.dk

F Ø L G  O S  P Å  A D V A N C E D N U T R I T I O N P R O G R A M M E _ D K

SKIN YOUTH BIOME - GLAD MAVE, SUND HUD

En innovativ og unik kombination af gode bakterier og C-vitamin. Vores 
krop har et økosystem af bakterier, også kendt som mikrobiomet. Dette sy-
stem kan have en kolossal påvirkning på vores velvære og hudens sundhed.

Hvis vores mikrobiom ikke fungerer ordenligt, kan det føre til flere forskelli-
ge problemer, som f.eks. kronisk træthed, problemer med immunsystemet,  
humørsvingninger, inflammation, problemer med stofskiftet og selv  
hudproblemer som for tidlig ældning og akne/udbrud. En god tarmflora  
kan fremme et sundt mikrobiom.  
Så nu er det at tid til at få de gode bakterier ind.

Hvad er gode bakterier?
Gode bakterier anses for at være forbundet med bedre sundhed og velvære, 
ligesom ‘venlige’ bakterier også kan være en vigtig del af din hudplejerutine.
Skin Youth Biome™ er en unik kombination af gode bakterier, der er særligt 
målrettet huden. Produktet indeholder 5 milliarder aktive kulturer fra 4  
videnskabeligt undersøgte bakteriestammer. Disse 4 unikke stammer har 
vist sig at fremme immuniteten og have anti-age-egenskaber.

Anbefaling: En kapsel af hver dagligt i forbindelse med et måltid.

Skin Youth Biome (60 kapsler) - Vejl. udsalgspris 569 DKK


