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DE KRACHTIGSTE MOLECULEN, JUIST GEDOSEERD, VOOR DE
HOOGSTE EFFICIËNTIE.
Een volledige collectie schoonheidszorgen op maat.
De aangetoonde efficiëntie van referentiemoleculen op het vlak van esthetische huid, uitgekozen en perfect gedoseerd
door het onderzoeksinstituut Esthederm.
Snelle en duurzame resultaten voor de belangrijkste verstoringen in de huid en tekenen van veroudering.
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HYALURONZUUR: molecule die van nature aanwezig is in de
huid en de lederhuid. Dit is een opslagplaats voor natuurlijke
hydratatie, die borg staat voor een jeugdige huid.

Intensive Hyaluronic: de hydraterende-opvullende verzorging
• Hydrateert, vult rimpels op en corrigeert ze
• Brengt de natuurlijke synthese van hyaluronzuur voor de
huid op gang, met een duurzaam antirimpeleffect
• Beschermt tegen oxidatieve stress (crème)
Resultaat : de huid leeft weer op, wordt gladder en zichtbaar jonger.

VOOR ONMIDDELLIJKE
EN DUURZAME OPLOSSINGEN

Gebruik : ’s morgens en ’s avonds, tijdens een programma van 2
maanden of in het kader van esthetische behandelingen (injecties).
DE ANTIRIMPELPRESTATIES VAN HET HYALURONIC SERUM
Minder diepe rimpels na 28 dagen:

- 8,7 %*

BEWEZEN
EFFICIËNTIE

NA 8 UUR

+ 32.2%

HYDRATATIE**
*Efficiëntietest door VISIA, 30 vrijwilligers/4 weken – Frankrijk
** Meting van de hydratatie in de huid via corneometrie, toegepast op 10 vrijwilligers

AHA PEEL

RETINOL

ONREGELMATIG MICRORELIËF –VERWIJDE PORIËN
DOFFE GELAATSKLEUR

DIEPE RIMPELS – ZICHTBARE VEROUDERING

AHA: de hydroxycarbonzuren komen uit suikers, fruit of melk.
Deze krachtige actieve stoffen versnellen de cel vernieuwing, wat
het effect geeft van een nieuwe huid na peeling

Als actieve vorm van vitamine A is RETINOL in de dermatologie
dé referentie tegen rimpels. Het versnelt de natuurlijke
afschilfering, versterkt de opperhuid en stimuleert de synthese
van structuurproteïnen in de lederhuid.

Intensive AHA Peel: de zorg voor een nieuwe huid
• Maakt de gelaatskleur eenvormig door de vernieuwing
van de opperhuid te bevorderen
• Verfijnt de huidkorrel
• Maakt verwijde poriën minder zichtbaar
• Geeft opnieuw glans
Resultaat : dag na dag wordt het microreliëf van de huid gladder,
de huidkorrel wordt verfijnder, de gelaatskleur wordt eenvormig.
Gebruik : ’s avonds, tijdens een programma van 2 maanden of in
het kader van esthetische behandelingen (peelings, resurfacing).
Ideaal voor vrouwen die roken.
Aanpassen aan de gevoeligheid van elke huid. De behandeling beginnen door
’s avonds om de 2 of 3 dagen aan te brengen, daarna dagelijks in functie van
de huidtolerantie.

EFFICIËNTIE TEGEN DOFFE HUID?
AHA PEEL Sérum Doux, een tolerantiebevorderende
concentratie voor een duurzaam effect.
SNEL EFFECT VAN EEN NIEUWE HUID?
AHA PEEL Sérum Concentré 12%
Ideaal om het poriënoppervlak te verminderen (gemiddeld
-45,5%) en voor minder onvolkomenheden (-41,7%)
*Klinische test op 33 vrouwen gedurende 28 dagen

Intensive Retinol: verzorging bij diepe rimpels
• Doet diepe rimpels vervagen
• Maakt oneffenheden als gevolg van blootstelling aan de
zon glad
• Stimuleert cel vernieuwing
Resultaat : de opperhuid wordt gladder, de huidkorrel verfijnder,
de gelaatskleur wordt doorzichtiger. Oneffenheden vervagen.
De huid is zacht en zijdeachtig.
Gebruik : ’s avonds op het aangezicht, in de hals en de lage hals.
Treedt er de eerste dagen van de behandeling een hittegevoel of
een gevoel van ongemak op: ’s avonds enkele druppels Sérum
vermengen met de Crème Intensive Retinol. De hoeveelheid
Sérum geleidelijk opvoeren tot het normale gebruik bij de
behandeling. Voor een optimaal resultaat gebruiken bij een kuur
van 2 maanden.
DIKKERE, BLOOTGESTELDE HUID?
Het Retinol Sérum is ideaal om na 8 weken een
gladdere en soepeler huid te krijgen

SPIRULINE

VITAMINE C

VERMOEIDHEIDSVERSCHIJNSELEN
MINDER VITALITEIT

VLEKKEN – DOFFE GELAATSKLEUR
MINDER STEVIGHEID

SPIRULINA: een blauwe microalg die al 3 miljard jaar op aarde
voorkomt. Spirulina bezit meer dan 220 levensnoodzakelijke
voedingselementen. Ze is ideaal om de vermoeide en minder vitale
huid te verzorgen.

VITAMINE C: krachtig, onontbeerlijk in het organisme. Vitamine
C wordt erkend voor haar oxidatieremmende, vlekkenwerende,
rimpelwerende en beschermende eigenschappen.

Intensive Spiruline: de verzorging bij vermoeidheid
• Regenereert, voedt en versterkt de huid
• Verzacht vermoeidheidssymptomen
• Geeft opnieuw glans, zachtheid en stevigheid

Resultaat : een tot rust gekomen huid heeft meer tonus, is
steviger, gladder en zichtbaar vitaler geworden.
Gebruik : ’s morgens en ‘s avonds tijdens een programma van
2 maanden of in het kader van esthetische behandelingen
(mesotherapie).
SPIRULINA, EEN UNIEK VOEDEND-ENERGIEGEVEND
CONCENTRAAT, IDEAAL VOOR MINDER VITALE HUID
10 VITAMINES
10 MINERALEN
18 AMINOZUREN
ANTIOXIDANTEN
ESSENTIËLE VETZUREN

Intensive Vitamine C: gelaatskleur zonder gebreken
• Verzacht de vlekken
• Stimuleert de collageensynthese voor een steviger
antirimpeleffect
• Beschermt tegen schade door vrije radicalen die zorgen
voor vroegtijdige veroudering.
Resultaat : er zijn zichtbaar minder vlekken, de gelaatskleur is
regelmatiger, stralender.
Gebruik : ’s morgens en ’s avonds, tijdens een programma van
2 maanden of in het kader van esthetische behandelingen
(vloeibare stikstof, laserbehandeling van pigment, laser- of IPLfacelift).
EFFICIËNTIE VOOR EEN PERFECTE GELAATSKLEUR
De huid krijgt meer glans : 93%*
De huid ziet er steviger uit : 93%*
De huid is uniformer : 83%*
*Gebruikstest onder medisch toezicht, 30 vrijwilligers / 28 dagen (% positieve reacties)

VITAMINE E2

HYPERREACTIVITEIT – OXIDATIEVE STRESS

VITAMINE E2: onontbeerlijk voor het organisme. Dit is een
krachtige antioxidant die de celmembranen beschermt. Ze brengt
rust bij gevoelige huid en voorkomt schade door UV.

Intensive Vitamine E2 : De SOS-verzorging voor reactieve huid
• Bestrijding van externe factoren (UV, tabak, vervuiling,
stress), die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige
veroudering en hyperreactiviteit van de huid
• Verzacht en neutraliseert her en der verspreide roodheid
Resultaat : gevoelens van ongemak nemen af, de huid komt
meteen tot rust, ze is minder reactief, weerstaat beter aan
milieustress.
Gebruik : ’s avonds, tijdens een programma van 2 maanden
of in het kader van esthetische behandelingen (vasculaire
lasertherapie, couperose, resurfacing).
MERKBARE EFFICIËNTIE BIJ ROODHEID

PROPOLIS

ONVOLMAAKTHEDEN – NEIGING TOT ACNE

PROPOLIS: mengeling van harsachtige stoffen, verzameld door
bijen. Propolis bezit opmerkelijk zuiverende, antiseptische en
verzachtende eigenschappen.

Intensive Propolis : de behandeling van onvolmaaktheden
• Zuivert de huid, normaliseert de talgaanmaak
• Maakt verstopte poriën vrij en maakt de gelaatskleur
gezond
• Verlicht
• Verzacht en brengt rust bij roodheid in de huid als
gevolg van onvolkomenheden
Resultaat : de gelaatskleur is zichtbaar helderder,
onvolkomenheden zijn minder uitgesproken, de huid komt
tot rust.
Gebruik : ’s avonds, tijdens een programma van 2 maanden of
in het kader van esthetische behandelingen (laser acnétherapie
of LED).
UITZONDERLIJK EFFICIËNT OM DE HUID MAT TE MAKEN

Niet behandeld

VITAMINE E2

Klinische efficiëntietest: zonnebrand vermindert na UV-bestraling door het vitamine E2complex

DE HUID WORDT GEZUIVERD EN GEZOND GEMAAKT: 93%*
HET TEVEEL AAN TALG WORDT IN GOEDE BANEN GELEID: 83%*
**Gebruikstest, onder dermatologisch toezicht, van de PROPOLIS-lotion
30 vrijwilligers / 28 dagen (+ positieve reacties)
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