Forlle’d – key selling points
• Luksus hudpleje og anti-ageing cosmeceutical
• Kvalitetsprodukter baseret på Nobel
prisvindende teknologi
• Højteknologiske ingredienser
• Unikke formler der trænger dybere ned i huden
• Øjeblikkelig synlige foryngende resultater
• Gode indtjeningsmuligheder for klinikker

Forlle’d – Historien
• Forlle'd er et førende hudplejemærke fra
Japan baseret på lav molekylær
hyaluronsyre
• Forlle'd laboratoriet har designet en
patenteret proces til at udvikle lav
molekylær hyaluronsyre og andre
lavmolekylære ingredienser
• Forlle'd teknologien er baseret på Nobel
prisvindende Koichi Tanaka's forskning /
opdagelser
• Tanaka modtog Nobelprisen indenfor kemi
i 2002

Forlle’d – teknologien
• Næsten alle produkterne i Forlle'd er
baseret på lav molekylær hyaluronsyre
• Molekylerne er 600-4000 gange mindre end
almindelige molekyler, så de trænger
dybere ind ned i huden hvor de rehydrerer
og forynger huden
• Hvert produkt er baseret på en unik formel,
bestående af lav molekylære ingredienser,
såsom hyaluronsyre, platin, ceramider etc.
• Specielle formler sikrer fantastiske
resultater takket være de unikke
kombinationer af ingredienserne

Forlle’d – Teknologien
Alm. hyaluronsyre
(3.000-20.000 nanometer)

Forlle'd lav molekylær
hyaluronsyre (5 nanometer)

Hudens tykkelse
(15-50 nanometer)

Forlle’d – Fordelene

Fugtgivende

Regenererende

Anti-ageing

Rensende

Øjeblikkelig synlig effekt

Nærende

Lav Molekylær

Foryngende

Revitaliserende
Dyb
penetrering

Hvorfor Forlle’d?
• Øjeblikkelig synlig effekt
• Kun for klinikker
• Luksus produkter kun tilgængelige i
førende hudplejeklinikker og spa steder
• Ideelle produkter til brug før og efter
plastiske operationer
• Produceret efter højeste standarder og
sikkerhed på laboratorier i Japan

Hvorfor Forlle’d?
• Forlle'd er et stabilt mærke med en stærk position
på markedet
• Forlle'd giver en stabil indkomst strøm for
klinikken – bedre indtjening ind konkurrenter
• Produkterne er 3 gange drøjere i brug end andre
mærker på markedet og derfor mere økonomiske
for klinikken
• Unikke produkter – grundet patentet, har ingen
andre tilsvarende lavmolekylær komponenter
• Omsætningsbestemt bonus
• Grundig oplæring af personale
• Aktiviteter med opbakning og annoncetilskud

Forlle’d Globalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Japan
Kina
Hong Kong
Kazakhstan
Azerbaijan
USA
Tyskland
Schweiz
Finland
Estonia
Spanien
Rusland
Ukraine
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Sverige
Danmark
Tyrkiet
England
Østrig
Romanien
Polen
Singapore
UAE
Letland
Litauen
Brasilien
Frankrig
Tjekkiet
Argentina
Columbia

Er nanoteknologi sikkert ?
Alle Forlle'ds produkter er certificeret og absolut sikre at bruge.
Ingen af ingredienserne i Forlle'ds produkter trænger ind i
Det systemiske kredsløb og dets komponenter giver kun lokal målrettet
virkning på hudens væv.
Vi bruger ikke nogen manipuleret nanoteknologiske materialer (ENMs) i
nogen af vores produkter eller produktionsteknologi. Vi bruger ikke
nano-kapsler eller nano-størrelse ingredienser af ikke-naturlig oprindelse,
så vi kan levere et 100% forudsigeligt og sikkert produkt.
Der er kun to nano-ingredienser i Forlle'd produkter: lav molekylær
Ioniseret Hyaluronsyre (Hyalogy) og "ultra" lav-molekylær ioniseret organisk
Platinium.
Forlle'd Hyaluronsyre molekyle er 5 nanometer i diameter og derfor for
stor, til at trænge ind i blodkarerne hvor det intercellulære rum er kun 3
nanometer.
Forlle'ds Platin partikler er fuldstændig elimineret, da disse bliver frastødt
ved det ”corneale” hudlag og det er grunden til, Forlle'd platin ikke
akkumuleres i organismen.

