
                            
 

 
 
 

Luksushudpleje med omtanke  
for kvalitet og velvære 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Rosa Face  Serum Concentrate kur behandling 



 

GLOW NORDIC hudplejekoncept bygger på naturlige, 

multifunktionelle og effektive produkter, der arbejder harmonisk 

med din hud. De er fri af overflødelige tilsætnings. 

Produkterne er tilpasset alle hudtypers behov og er baseret 

på naturlige og organiske olier til optimal pleje af huden. 

Den fineste økologiske Rosa Damascena-olie og rosenvand 

er  en af vores speciale ingredienser, 

Glow Nordic hudplejekoncept bygger på 

Renhed - fordi vi bruger naturlige og organiske olier. 

Effektivitet-fordi vi lancier naturens ressourcer 

arbejde effektivt for dig og din hud. 

Enkelthed - fordi vores produkter er 

multifunktionelle og dækker hudens naturlige behov 

i 3 SIMPLE STEPS. 

Harmoni -fordi de naturlige dufte arbejder med 

dine sanser og bringer harmoni ro og balance. 

Glow Nordic henvender sig til dig, der vælger med omtanke, 

uden at give afkald på følelsen af luksus og velvære. 

Velkommen til Glow Nordics univers, som bringer 

naturen tættere på dig! 

 



                     



 

ROSENOLIE - REN LUXUS 

 
Rosenolie er en af de mest eftertragtende og  den 

dyreste æteriske olier, der findes på markedet. 

Fremstillingen er kompliceret og kræver store 

mængder rosenblade, da rosen er en sart blomst, 

der skal behandles med omhu og kærlighed. 

Oliens antivirale og antiseptiske egenskaber fungerer 

glimrende i kombination med den dejlige duft. 

Rosenoliens unikke ind hold af anti-ageing 

ingredienser og antioxidanter vil blødgøre, rense 

og afgifte     din hud og derved give dig et ungt og 

friskt udseende. 

Den er især god til behandling af tør og rynket hud, 

den kan fugte og få huden til at se yngre og sundere 

ud. 

Kombinationen af duft og rensende effekt er en af 

rosenoliens helt store styrker. 



   

ROSENOLIENS EGENSKABER 

 
Fugter, beskytter og opstrammer huden, 

da rosenolie indeholder naturlige antioxidanter. 

 
Beroliger, renser og afgifter huden, pga. sine 

antiseptiske egenskaber. 

 
Styrker huden og hudens udseende, 

da rosenolie stimulerer blodcirkulationen. 

ldeel til tør og ældet hud. 

 
Den fascinerende naturlige duft af roser er 

kendt for at virke beroligende, afbalancerende 

og giver følelsen af ro og velvære. 



 
Step 1. Ansigt & Hals Krop Hår 

 

 

Renser snavs/urenheder 
* Blødgører 

* Beroliger huden 
* Hjælper med cellefornyelse. 

  

 

* Fjerner døde celler uden at ridse 

hudens overflade 
* Forbedrer hudens tone og tekstur 

* Afhjælper reducering af pigmentplet- 
ter 

* Skånsomt fjerner 

døde celler uden at 

ridse hudens 

overflade 
* Udjævner huden 

 

Step 2. 
 

 

* Fugter 
* Opfrisker 

* Beroliger huden 

* Fugter 

* Opfrisker 

* Beroliger huden 

* Fugter 

* Plejer 

*Blødgører 

Step 3. 
 

 

* øger produktionen af kollagen 

* Modvirker rynker 

* Forbedrer hudens elasticitet 

* Afhjælper reducering af pigmentplet- 

  

 

 

* Mod tidligt aldning 

* Tilføjer ekstra fugt 

* Styrker hudens genopbygning 

* Fugter og reparerer 
* Styrker hudens 

elasticitet 

* Plejer tørre og 
triste hårspidser 

* Gør håret 

lettere 



                                    ANSIGTSPLEJEPROGRAM 

 

 

Step 1 Step 2 Step 3 

Rens Fugt Pleje 



 

 

STEP 1             2-in-1 FACE CLEANSER 

 

Glow Nordics eksklusive ansigtsrens, indeholder 80% 

økologisk rosenvand og 100 % naturlige vegetabilske olier. Den 

renser, fugter og reparerer huden på en gang, 

 
Det organiske rosenvand fugter, beroliger og opfrisker. Især 

god til tør og ældet hud. 

 
Med sit indhold af Omega 3 og 6 forbedrer den naturlige 

hybenolie hudens elasticitet og hjælper med cellefornyelse. 

Den søde mandelolie blødgør huden. 

 
Velegnet til daglig brug, for alle hudtyper. Absorberes let af  

huden. Kan anvendes både morgen og aften inden påføring af 

creme



                                                                          

 
 
 

 

 

 

MED 

100 % NATURLIGE OLIER 
100 % ORGANISK ROSENVAND  

ALLE HUDTYPER 

 

 

 

 



STEP 1 +         KORUND CRYSTAL PEELING 

 

Glow Nordics KORUND CRYSTAL PEELING bygger videre på  

konceptet om naturlige og effektive produkter. Med sin 

naturlige bløde konsistens og indeholde fine Korund krystaller, 

exfolierer denne peeling huden fri for dødsceller - uden at 

ridse hudens overflade. Korund er det hårdeste naturligt 

forekommende mineral efter Diamanten. Korund crystal 

peeling giver optimale resultater og har en microderm 

abrasion effekt. Den renser blokerede porer, forbedrer hudens 

tekstur og mindsker fine linjer. 

 
Anvendelse: Masserer huden forsigtigt i 1-2 minutter. Herefter 

skyl med varmt vand, og dup tør. Vigtigt! Ansigtet fugtes herefter 

med den fugtgivende Rosenmist og plejes derefter med 

ansigtsserum og creme. Brug Korund peeling 1-2 gange om 

ugen. 

 
Anbefaling: Spray derefter ansigtet med Rosemist der er 

beroligende, fugtgivende. Afslut med Glow Exclusive 

fugtgivende, plejende Serum og anti-age creme. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 

 

 

KORUND CRYSTAL PEELING MED 
KORUND KRYSTALLER 

Microdermabrasion effect 

FACE/BODY 



 

STEP 2             ROSEWATER MIST 

 

 
Glow Nordics ROSEWATER MIST er en multifunktionel mist, 

indeholdende 80% økologisk rosenvand da vand ikke regnes 

som økologisk. Som kan anvendes med forskellige formål. 

 
Den fugter, opfrisker og beroliger huden øjeblikkeligt. 

Rosenvand er også kendt for at give huden liv. 

Har en foryngende virkning, udglatte rynker. Rosemist er godt 

at bruge ved bumser, acne eller hudirritation. 

 
Duften af roser har en beroligende virkning og anvendes ofte i  

aromaterapien til at mindske stress og at bringe ro og balance. 

Rosenvand er også ideel til næring af håret. Den forbedrer 

både hårets, hudens udseende og elasticitet ved 

hverdagsbrug. Samt god ved hovedbundsproblemer. 

 
Anvendelse: Spray direkte på ansigt, krop eller hår. ldeel til 

hverdagsbrug til alle hud og hårtyper. 



ANSIGT / KROP / HÅR 

 
 
 
 

                    
 
                                                                                                               ROSEWATER 

  MIST  

 
MED 

ØKOLOGISK ROSENVAN0 
 
 

 
 

                    ROSEMIST            
 

                                                                                                                                     80% ØKOLOGISK  



 
 

 

GLOW EXCLUSIVE er Glow Nordics eksklusive Anti-age 

ansigtscreme, som afspejler vores koncept om rene, 

effektive og naturlige hudplejeprodukter. 

Dens eksklusivitet består i sammensætningen af speciel 

udvalgte naturlige olier og aktive ingredienser, som 

dækker hudens naturlige behov for fugt, næring og 

pleje. 

Med GLOW EXCLUSIVE creme sikrer du dig en effektiv 

ansigtspleje. Den henvender sig til alle hudtyper, kan 

anvendes både dag og nat, og kan kombineres med 

alle produkter fra serien for at dække det mere 

personlige hudplejebehov: 

DRY ROSE REPAIR SERUM + GLOW EXCLUSIVE 

creme - for ekstra næring, fugt og pleje om natten. 



 
 

 
 
 

GLOW EXCLUSIVE Anti-Age 

MED 
100% ORGANISK ROSENOLIE 

Cellefornyende / Fugtgivende 

ALLE HUDTYPER 



STEP 3    GLOW EXCLUSIVE 

 
 

Glow Exclusive er 100% naturlig anti-age ansigtscreme, 

sammensat at naturlige olier og aktive ingredienser, der  

arbejder harmonisk med huden. 

 
Frugtsyrerne sætter gang i produktionen at kollagen, forbedrer 

hudens elasticitet, modvirker rynker og hjælper med  

reduktionen at pigmentpletter. 

 
Cremen giver ekstra fugt og har en opstrammende effekt. 

 
Anvendelse: Ansigt/Hals 

Anvendes dagligt bade som dag- og natcreme samt øjnecreme 

 
For ekstra næring og afhængig af hudens behov, anvendes 

ovenpå "Dry rose Repair serum". 



 
 
 

 
 
 
 
 

     GLOW EXCLUSIVE Anti-Age 

MED 
100% ORGANISK ROSENOLIE 

Cellefornyende / Fugtgivende 

ALLE HUDTYPER 



 

STEP 3+        DRY ROSE REPAIR SERUM 

 

 
DRY ROSE REPAIR SERUM beskytter huden mod tidlig ældning, 

forhindrer dehydrering samt reparerer huden i dybden. 

Den indeholder den fineste dampdestillerede organiske olie af  

Rosa Damascena og en samvirkende blanding af naturlige og 

organiske olier fra Argan, Macadamia og Moringa. 

 
Den er rig på essentielle fedtsyrer, som Omega 3, 6 og 9 der 

styrker hudens fornyelse. 

 
Ansigtspleje: Anvendes om morgen og aftenen på et 

afrenset ansigt. Afhængig af hudens behov. Kan med fordel 

bruges under     Glow Exclusive creme om aften, så huden får 

ekstra pleje løbet af natten. 

 

Kropspleje: Olien smøres på kroppen, gerne på fugtig hud, for 

at opnå bedst mulige resultat. 

 

Hår: Påfør et par dråber på et håndklædetørret hår for at give 

håret ekstra pleje og næring



                            

 

 

 

 

 

 

DRY ROSE REPAIR SERUM 

ANSIGT / KROP /HAR 

ALLE HUD, - OG HÅRTYPER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKSKLUSIV, MULTIFUNKTIONEL OG EFFEKTIV HUDPLEJESERIE 
 

 
GLOW NORDIC hudplejeserie fremmer en sund hud i 3 simple  

trin, som sikrer hudens renhed, fugtighed og næring på en 

gang, ved at kombinere: 

 
Naturlige antioxidanter og frugtsyre/AHA 

Fedtsyrer, som Omega 3, 6 og 9 

Økologisk rosenolie og rosenvand, som er 

nøgleingredienser.     

 
Alle produkterne er 100% naturlige, Indeholder ikke unødvendige 

ingredienser. De er milde og egner sig til alle hudtyper. 

 
 

 
 

GLOW NORDIC 

Søhøj 310  

2690 Karlslunde, 

Danmark 

e-mail: Info@hudoghaarpleje.dk  
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