Anti-aging
skin Care
System

multibalance

Première van een klassieker

multibalance
Modernisering van de texturen en een nieuwe
geur voor de meerdere malen bekroonde serie
De klassieker multibalance combineert nog
altijd excellente recepturen met moderne,
hoogwaardige werkzame stoffen en duidelijk
zichtbare resultaten bij de verzorging.
In de loop der jaren hebben we telkens
weer kleine dingen aangepast of dingen
moeten veranderen, nieuwe producten
geïntroduceerd, afzonderlijke werkzame
stoffen vervangen door nog betere,
modernere varianten.

Anti-aging Skin Care System
Fytopower voor een zichtbaar jeugdig uiterlijk
In het middelpunt staan de isoflavonen uit de iriswortel, die helpen om de afbouw van collageen en elastine te verminderen.
Zo beïnvloeden ze een proces, dat anti-agingonderzoekers bij
vrouwen vanaf circa het 35e levensjaar vaststellen en dat invloed
heeft op het huidbeeld. Daalt de hormoonspiegel van de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron, dan versnelt de
afnemende hormonale activiteit de huidveroudering. De stevigheid en de dichtheid van de huid ondervinden hiervan vooral de
gevolgen. Als deze afnemen, wordt de teint in het geheel dunner
en droger en komen lijntjes en rimpeltjes duidelijker naar voren.
Vrouwen en bloemen hebben veel met elkaar gemeen
Om dit fenomeen op natuurlijke wijze, mild, maar toch effectief te bestrijden, wordt door het systeem van werkzame stoffen een oplossing gekopieerd, die in de natuur perfect werkt.
Dankzij de zogenaamde fytostimuline, die uit de wortels van
een van de edelste bloemen gewonnen wordt – de iris. De stof
stimuleert de collageen- en elastineproductie, bouwt de huidbarrière weer op en beschermt de huid tegen vochtverlies.

Wat is er veranderd?
De nieuwste generatie van de multibalanceproducten is uitgerust met een nieuw
conserveringssysteem en is nu vrij van
parabenen Ook kregen de producten een nieuwe
parabenen.
geur. De geurcomponent die wij al jaren –
zonder enige problemen – gebruikten, bevatte
lyral, een zoet, bloemig parfum met een kenmerkende
noot van lelietjes-van-dalen, die al 30 jaar in de
cosmeticabranche gebruikt wordt. Op basis van
diverse rapporten vanwege enkele incidentele
allergische reacties werd deze component door
de EU verboden.

Het Anti-Aging Skin Care System multibalance is speciaal afgestemd op de behoeftes van de rijpere huid en slaagt er zo
in om de tekorten van de verouderende huid te compenseren.
Dankzij de krachtige isoflavonen nemen veerkracht en elasticiteit weer toe, de celvernieuwing wordt gestimuleerd en het
steun- en bindweefsel kan zich herstellen.
Harmonieuze combinatie
Het natuurlijke huidverouderingsproces schakelt over naar
een herstelmodus, die deels te danken is aan de plantaardige
boodschappers, maar ook aan vele andere effectieve bestanddelen. Daardoor kan tijdig met een zinvolle verzorgingsstrategie worden begonnen, die de huid een optimale voeding
biedt. Het huidbeeld oogt weer steviger, de contouren strakker en fijne lijntjes worden duidelijk verzacht.

Van reiniging en verzorging tot

speciale producten & beauty-experts
Beauty-experts

Milde reiniging
gel démaquillant confort
De schuimende reinigingsgel is ontwikkeld met het oog op hoogste verdraagzaamheid. Daarbij reinigt de
gel zeer comfortabel en verwijdert deze zowel make-up als ook een intensieve oogmake-up grondig en
snel. Een van de verzorgende eigenschappen van de gel is dat deze de teint hydrateert en voor nieuwe
soepelheid zorgt. Het resultaat is altijd een heldere, soepele huid die er perfect gereinigd uitziet.
Actieve bestanddelen: Teunisbloemolie, D-panthenol, Pentavitin®, milde oppervlakte-actieve stof op suikerbasis, milde oppervlakte-actieve stof op haverbasis

lotion rafraîchissante
De verfrissende gezichtslotion zonder alcohol slaagt er moeiteloos in om de huid met vocht te verzorgen. Vooral het teunisbloemextract is verantwoordelijk voor de excellente hydratatie. Dankzij de werking van de lotion ontstaat bij dagelijks gebruik een heerlijk zacht huidgevoel. Door deze reinigingsstap wordt het opnamevermogen van de teint voor volgende verzorgende werkzame stoffen verbeterd.
De huid voelt fris en ontspannen aan.

émulsion lifting immédiat
Snel werkende, verzorgende lifting die de poriën verfijnt
en de structuur van de huid verbetert. De zijdezachte anti-rimpelemulsie is soepel als een crème en toch krachtig
als een concentraat. Dankzij de uiterst werkzame textuur
met iriswortelextract zorgt de emulsie voor een stevigere, heldere, goed gehydrateerde huid. Een speciale werkzame stof zorgt bovendien voor een duidelijk verfijnd uiterlijk van de poriën. Een snel werkend planktonextract
geeft daarnaast een verstevigende impuls, die al na 15
minuten voelbaar wordt* en ca. 8 uur kan aanhouden. De
huid oogt weer gelijkmatiger en gladder.

Actieve bestanddelen: Allantoïne, D-panthenol, pepermuntwater, betaïne, nachtkaarsextract

* Bewijs van werkzame stof in vitro en in vivo
Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, Evermat®, teunisbloemolie,
D-panthenol, extract van artemia (plankton), mariene exopolysacharide,
Pentavitin®, sheaboter, hyaluronzuur, vitamine E

Uiterst werkzame gezichtsverzorging

Specialisten

crème lifting confort
Het 24-uurs verzorgingssysteem heeft tot taak om de veerkracht en elasticiteit van de huid aanzienlijke te verbeteren. Daarvoor is de zeer soepele,
uiterst werkzame anti-agingverzorging ideaal: ze bevat isoflavonen uit de
iriswortel, die de huid voedt met essentiële, vitale stoffen. De actieve stoffen die de huid stimuleren, helpen om de productie van collageen en elastine te stimuleren en het huidweefsel duurzaam te verstevigen.
Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, teunisbloemolie, extract van artemia (plankton), jojobaolie, D-panthenol, bisabolol, cupuaçuboter, avocado-olie, macadamianootolie, vitamine E,
parakersextract

crème hydro anti-âge
De intensieve 24-uurs, hydraterende verzorging is gericht op een onmiddellijk werking: De crème zorgt er al na het eerste aanbrengen voor, dat de
huid er jonger, stralender en gelijkmatiger uitziet. Iris-isoflavonen versterken het steunweefsel en stimuleren de celvernieuwing – ondersteund door
herstellend extract van artemiaplankton en een combinatie van meerdere
hydraterende bestanddelen als Pheohydrane® en Pentavitin®. Dankzij de
hydraterende werking is de crème ook ideaal als foundation voor make-up.
Actieve bestanddelen: iriswortelextract, cupuaçuboter, extract van artemia (plankton), Pheohydrane®, macadamianootolie, Pentavitin®, teunisbloemolie, avocado-olie, D-panthenol,
allantoïne

crème riche anti-âge
De bijzonder rijke, intensieve 24-uursverzorging is bijzonder geschikt voor
de verzorging van de zeer droge, rijpere huid. De textuur beschikt over een
hoog aandeel aan hoogwaardige, natuurlijke oliën en lipidecomponenten
als macadamianootolie en cupuaçuboter. Tegelijkertijd combineert de crème drie hydraterende factoren als hyaluronzuur, Pheohydrane® en Pentavitin®. Iris-isoflavonen stimuleren de productie van collageen en elastine en
bouwen de barrière van de huid weer op. Het huidbeeld oogt weer steviger, de contouren strakker en fijne lijntjes worden duidelijk verzacht door
het opvullende effect.

correction teint anti-taches
Het verzorgende serum dient voor de effectieve en
langdurige vermindering van storende pigment- en ouderdomsvlekken. Het serum is in staat om plaatselijke
veranderingen in het pigment lichter te maken. Daarnaast heeft het serum als voordeel op de lange termijn
dat het de productie en opslag van nieuwe pigmenten
duurzaam afremt*. In totaal zorgt de speciale verzorging voor een gelijkmatig en stralend huidbeeld.**
* Bewijs van werkzame stof in vitro
** Bewijs van werkzame stof in vivo met 30 proefpersonen bij twee
maal daags gebruik gedurende 84 dagen
Actieve bestanddelen: Whiteningcomplex, iriswortelextract, planktonextract, D-panthenol, Pentavitin®, sheaboter, vitamine C, vitamine E,
teunisbloemoliel

extrait lifting immédiat
Het concentraat van werkzame stoffen dat de huid gladder maakt, is gericht op het onmiddellijke anti-agingeffect en is bijzonder geschikt bij vale,
vermoeide huid, waarin snel rimpeltjes ontstaan. Om de contouren van het
gezicht zichtbaar steviger te laten ogen, is het belangrijk om de teint een
dichter en steviger uiterlijk te geven. Dankzij twee werkzame liftingstoffen
wordt de vorming van fibroblasten gestimuleerd en wordt het huidweefsel
van binnen hersteld. De huid krijgt haar oorspronkelijke dichtheid en structuur terug en krijgt een zijdezacht, gelijkmatig uiterlijk. Het snel intrekkende
concentraat fixeert, als het puur over de make-up wordt aangebracht zonder een volgende crème.

masque anti-âge
Het masker met uitgelezen olies, dat de huid glad maakt, heeft een crèmeachtige textuur en wordt gekenmerkt door een intensieve anti-agingverzorging. Naast de efficiënte werking biedt het masker hals, handen en decolleté een luxueus verwenprogramma. Lijntjes en rimpeltjes ogen zichtbaar
gladder, want de receptuur met iris-isoflavonen helpt om de huidstructuur
te versterken en de elasticiteit te verbeteren. Uitgelezen olies als teunisbloemolie en intensief werkende, actieve stoffen ondersteunen de vernieuwing van de huid en verminderen de tekenen van huidveroudering. De teint
en de behandelde delen van het lichaam ogen weer jeugdiger en gelijkmatiger.

Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, LinefactorTM, cassavewortelextract

Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, teunisbloemolie, macadamianootolie, Pentavitin®, cupuaçuboter, amandelolie, sojaproteïne, extract van Indiase wasnoot

concentré biphase radiance cellulaire
Het 2-faseconcentraat combineert de intensieve werking van een serum
met het verzorgende effect van waardevolle olies. Iris-isoflavonen beschermen de collageen- en elastinevezels tegen aanvallen van vrije radicalen* en
helpen zo de veerkracht van de huid weer op te bouwen. Het concentraat
laat een vermoeide, vale huid weer stralen**. Het transepidermale vochtverlies wordt verminderd**, de kwaliteit van het huidoppervlak wordt verbeterd en de huidtint geperfectioneerd.

Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, Pheohydrane®, extract van artemia (plankton), avocadoolie, D-panthenol, cupuaçuboter, teunisbloemolie, hyaluronzuur, macadamianootolie, Pentavitin®

* Bewijs van werkzame stof in vitro, ** Bewijs van werkzame stof in vivo
Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, hoogmoleculair hyaluronzuur, Pentavitin®, amandelolie, teunisbloemolie

Voor de zachte gedeeltes rond de ogen

Lichaamsverzorging

crème satin des yeux
De revitaliserende, verstevigende crème die de oogpartij nieuwe energie geeft, ontplooit haar intensief
werkzame effect door de zichtbare sporen van de tijd
te verzachten. De zacht vloeiende formule voelt bijzonder aangenaam aan op de zachte huid rond om
de ogen en werkt daar intensief tegen rimpeltjes en
elasticiteits- en vochtverlies. Een zichtbaar verjongd
uiterlijk kan bijdragen aan een nieuw huidgevoel.

crème cou et décolleté
De optimale intensieve verzorging voor een mooie hals en een optisch aantrekkelijk decolleté is gericht op duurzaam verstevigende effecten. Uitgelezen werkzame stoffen zorgen voor een glad, jeugdig ogend huidbeeld. Het
extract van artemiaplankton heeft als eigenschap dat het de huid verstevigt
en beschermt tegen de invloeden van uv-licht en het proces van photoaging. Een rimpelbestrijder bestrijdt zeer uiteenlopende soorten rimpeltjes,
maar vermindert ook de ruwheid van de huid en verbetert het microreliëf.
Bijzonder aangenaam is het, dat de soepele
crème snel intrekt, niet vettig is en zowel op
de hals als ook in het decolleté makkelijk
verdeeld kan worden.

Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, cupuaçuboter, hyaluronzuur, korenbloemwater, vitamine E, teunisbloemolie, D-panthenol,
jojobaolie, Pentavitin®, vaatversterkend fytocomplex, bisabolol

soin liftant éclat yeux
De comfortabele gelcrème met biologische flavonoiden wordt gekenmerkt door haar buitengewone anti-rimpel-power. De kwaliteit van het product zit hem
in de efficiënte werking, hoewel ook de textuur als
aangenaam en ultralicht ervaren wordt. De crème
trekt in luttele seconden in, want ze is vooral ontwikkeld voor de zachte gedeeltes rond de ogen. Daar
helpt de crème gericht om wallen en donkere kringen onder de ogen te verminderen. Dankzij uiterst
werkzame antioxidanten en hydraterende bestanddelen geeft de crème met zichtbaar effect nieuwe energie aan de oogpartij en worden rimpeltjes
krachtdadig bestreden. De koelende applicator is bijzonder handig voor het dagelijkse gebruik.
Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, extract van artemia (plankton), Regu®-age, vitamine C-derivaat, teunisbloemolie, macadamianootolie, Pentavitin®, D-panthenol, Pheoydrane®, vitamine E

Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, extract
van artemia (plankton), Pentavitin®, jojobaolie,
cupuaçuboter, teunisbloemolie, D-panthenol,
vitamine E, Liftonin®

anti-âge des mains
De perfecte, buitengewone handverzorging is afgestemd op de speciale behoeften van belaste handen. Iris-isoflavonen verstevigen de huid en zorgen
ervoor, dat fijne lijntjes door het opvullende effect duidelijk
verzacht worden. Een uitgebreide uv-bescherming, een
intensieve, hydraterende verzorging en een
werkzaam whiteningsysteem tegen pigmentvlekken beschermen de handen tegen
voortijdige huidveroudering door inwerking
van licht.
Actieve bestanddelen: Iriswortelextract, whiteningcomplex,
Pentavitin®, uv-filter, teunisbloemolie, vitamine E

Overzicht van werkzame stoffen
BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN
Isoflavonen van de iris staan in het middelpunt
De werkzame seriestof iriswortelextract wordt gewonnen uit de wortel
van de edele irisbloem. De stof stimuleert de productie van collageen
en elastine (anti-collagenase en anti-elastase) en bouwt de barrière van
de huid weer op. Tegelijkertijd beschermen de zogenaamde fytostimulinen tegen vochtverlies – belangrijke factoren voor de tekorten van
de verouderende huid, die er bovendien minder stralend gaat uitzien.
Dankzij deze plantenpower nemen veerkracht en elasticiteit toe, de
celvernieuwing wordt gestimuleerd en de achteruitgang van het steunen bindweefsel kan tegelijkertijd worden afgeremd. Het huidbeeld oogt
weer steviger, de contouren strakker en fijne lijntjes worden duidelijk
verzacht door het opvullende effect. De iris, als bloem ook de hemelse,
reinigende, wonderbaarlijke genoemd, kreeg haar naam omdat ze op de
regenboog leek. De wortels zijn stevig, lichtgeel, welriekend en moeten
minimaal drie jaar in de grond groeien om de bestanddelen tot volle
wasdom te laten komen. De beste kwaliteit krijgt men van de Albanese
en Macedonische soort.
Teunisbloemolie
De geurloze, licht gelige olie uit het zaad van de teunisbloem behoort
de olies met het hoogste gehalte aan linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Het gamma-linoleenzuur is een essentieel, dus onmisbaar vetzuur, dat
het lichaam niet zelf kan aanmaken. Essentiële vetzuren nemen deel
aan vele vetstofwisselingsprocessen in het lichaam en in de huid. Ontbreken deze vetzuren, dan geraakt de huid in onbalans. Door de toevoer
van teunisbloemolie wordt de huid soepel en elastisch en worden de
celfuncties geactiveerd, omdat een betere voeding van de cellen gewaarborgd is.
Teunisbloemextract beschikt over weldadige en hydraterende eigenschappen, die zich uitstekend lenen voor de dagelijkse verzorging van
droge huid. Bovendien maakt het extract de huid soepel en blijft de
elasticiteit van de huid door het extract behouden. Want het extract is
bijzonder rijk aan essentiële vetzuren. Het slaagt erin om de stofwisselingsprocessen in de huid en de celfuncties te activeren. De teunisbloem – ook avondster of zonnedruppel genoemd – is een plant afkomstig uit Noord-Amerika, die tegenwoordig ook in Europa veel voorkomt.
De lichtgele bloemen bloeien alleen 's avonds of op bewolkte dagen.
WERKZAME ALGENSTOFFEN
Artemia-extract (plankton) heeft de eigenschap dat het omgevingsstress afweert en de herstelmechanismen van de huid stimuleert. Het
helpt om de huid te herstellen en de cellen te beschermen tegen schade
door uv-licht. Doordat de cellen ondersteuning krijgen om stress af te
weren, wordt ook het DNA beschermd. De huid wordt in zijn geheel
versterkt en beschermd tegen de invloeden van uv-licht en het proces
van photoaging.
Marien exopolysacharide is een micro-organisme uit plankton en bestaat hoofdzakelijk uit suiker. Het zetmeel ervan heeft een direct gladmakend effect en daardoor is het een ideale, werkzame anti-rimpelstof
en rimpelvuller. Doordat de stof het collagene netwerk versterkt, wordt
ook het huidreliëf verstevigd.

HYDRATERENDE WERKZAME STOFFEN
Betaïne is een suikerbietenextract. Dankzij zijn buitengewoon vochtbindende vermogen werkt het extract duurzaam hydraterend. Bovendien
worden de huidverzorgende eigenschappen van het extract gewaardeerd, die beschermen tegen mechanische en chemische beschadiging. Het suikerbietenextract verbetert het huidgevoel en is een uitstekende, werkzame anti-agingstof.
Hyaluronzuur laat in combinatie met water een viskeus-elastisch, maar
niet plakkerig en bovendien onzichtbaar laagje achter op de huid. Dit
effect reguleert de vochthuishouding van de huid en laat dankzij de
sterke vochtbinding de teint aanzienlijk gladder en steviger schijnen.

Parakersextract dient voor de zichtbare versteviging van de huid en
snelle vermindering van gezichtsrimpels – al een dag na het gebruik.
Reduceert de intensiteit van de samentrekking van de spieren. Ideaal
voor het gladmaken van kraaienpootjes, rimpels op het voorhoofd en
rimpels in de mondhoeken.
Regu®-age levert als speciaal werkzaam complex uit soja- en rijstpeptiden gerichte hulp voor de gevoelige oogpartij, die vaak te lijden heeft
onder wallen en kringen onder de ogen. De stof verbetert de microcirculatie en de voeding van het bindweefsel met zuurstof, versterkt
collagene en elastine vezels en bestrijdt vrije radicalen.

Pentavitin®
Fixeert het toegevoerde vocht met de huideigen keratine en kan zo niet
worden uitgespoeld.

ANTIOXIDANTEN
Vitamine C-derivaat is in staat om de productie van collageen te stimuleren, fijne lijntjes en rimpeltjes te verminderen, de huid lichter te
maken, schade door zonlicht te repareren en hyperpigmentatie te verminderen.

Pheohydrane®
Is een combinatie van de Laminaria Digitata (bruinalg) van de Chlorella
Vulagris en sporenelementen en mineralen uit het zeewater. Pheohydrane heeft een onmiddellijk effect – het houdt vocht vast in de hoornlaag van de huid en na 5 uur is nog altijd een toename van 55% waarneembaar. Het cumulatieve effect: Na 7 dagen, bij tweemaal gebruik
per dag, neemt het vochtgehalte met het 3-voudige toe. Het effect op
de lange termijn: Na 7 dagen na beëindiging van de toepassing is het
vochtniveau van de huid stabiel.

Vitamine E komt in de natuur in het bijzonder in tarwekiem- of sojaolie voor. De vitamine behoort tot de krachtige groep van radicalenbestrijders – de stoffen die onmisbaar zijn voor de bescherming en de
respiratie van de cellen. Ze stabiliseert de membraanlipiden, verhoogt
de vochtigheid van de huid en zorgt voor een gladdere huid. Als het
door uv-stralen veroorzaakte verouderingsproces vertraagd wordt, dan
neemt de elasticiteit van de huid toe.

PLANTAARDIGE OLIES EN VETTEN
Ze bieden een extra plus aan uitgelezen verzorgingsfactoren en bevatten onverzadigde vetzuren. Naast de werkzame seriestof teunisbloemolie behoren ook waardevolle macadamianootolie, jojobaolie, avocado-olie en amandelolie tot de extreem verzorgende werkzame stoffen.
Tot de boters behoort de cupuaçuboter.
WERKZAME LIFTINGSTOFFEN
Liftonin® wordt gewonnen uit plantaardige micro-algen en heeft als
rimpelbestrijder een breed werkzaam spectrum: Een rimpelbestrijder
bestrijdt zeer uiteenlopende soorten rimpeltjes, maar vermindert ook de
ruwheid van de huid en kan zelfs het microreliëf van de huid aanzienlijk verbeteren. Zo zorgt de innovatieve werkzame stof voor een direct
merkbaar en duurzaam verstevigend effect.
LinefactorTM stimuleert als werkzame plantaardige stof uit de hibiscusplant de collageensynthese, vermindert de diepte van de rimpeltjes,
beschermt de groeifactoren van de cel en stimuleert de vorming van
fibroblasten. De stof verhoogt de huiddichtheid efficiënter dan vitamine
C en verstevigt en verfijnt de gezichtscontouren, omdat het huidweefsel
van binnen hersteld wordt. Rimpeltjes worden verminderd en het verlies aan elasticiteit wordt gecorrigeerd. De huid krijgt zijn dichtheid en
structuur terug.
Cassavewortelextract is een werkzame 3D Express liftingstof. Rimpeltjes worden als in een 3D-beeld van binnen met kussentjes bekleed, de
huid krijgt een zijdezacht, soepel en gelijkmatig uiterlijk.

KALMERENDE WERKZAME STOFFEN
Allantoïne geneest wonden, maakt de huid glad en herstelt cellen. De
stof kan huidirritatie verminderen en geldt algemeen als uitgesproken
huidvriendelijk. Het verzachtende effect dat de stof op de hoornhuid
heeft, kan de afvoer van huidtalg ondersteunen.
Bisabolol werkt net als kamille ontstekingsremmend, helpt tegen irritaties en rode plekken en beschikt op natuurlijke wijze over bacteriostatische eigenschappen.
D-panthenol versnelt als provitamine B5 de huidvernieuwing van rijpere huid doordat de stof de energiestofwisseling van de huidcellen
en de snelheid waarmee de cellen zich delen, verhoogt. Water wordt
vastgehouden, waardoor de vochtbalans van de huid hersteld wordt. De
stof werkt zowel ontstekingsremmend als ook verzachtend.
REINIGENDE WERKZAME STOFFEN
Milde oppervlakte-actieve stof op haverbasis & suikerbasis
Deze oppervlakte-actieve stof reinigt de huid diep en grondig zonder
deze uit te drogen, omdat de stof geen zeepcomponenten bevat.
SPECIALE WERKZAME STOFFEN
Evermat® is een verzorgende factor voor verfijning van de poriën. De
stof vermindert huidglans en heeft ontstekingsremmende eigenschappen. De sebumstroom kan afnemen, waardoor de poriegrootte verkleind
wordt en huidglans minder wordt. De belangrijkste werking zit hem in
de verfijning van het huidbeeld door regulerende activiteiten.

Extract van Indiase wasnoot is een energizer die de huid verbetert en
in het bijzonder de cellen nieuwe energie geeft. Doordat het extract de
fibroblasten versterkt en de synthese van collageen verbetert, heeft het
in zijn geheel een positieve uitwerking op een jeugdig ogend uiterlijk. De
huid kan er weer gelijkmatig en soepel uitzien en goed gehydrateerd –
dankzij de filmvormende component, die het vochtverlies in hoge mate
reduceert. Het resultaat is een stralend gezonde teint.
Een vaatversterkend fytocomplex werkt als een booster op de microcirculatie en is bijzonder huidvriendelijk voor gevoelige gedeeltes van
het gezicht zoals de gedeeltes rond de ogen. Het complex helpt om
de veerkracht van de vaten te versterken en kan zo bijdragen aan de
vernauwing ervan. De microcirculatie wordt gestimuleerd en zo wordt
het natuurlijke herstelproces van de huid ondersteund. De teint van de
huid oogt gelijkmatig, zodat kringen onder de ogen minder opvallen en
de oogpartij er weer fris, gezond en ontspannen uitziet.
Soja-eiwitten zijn als biotechnologisch geproduceerde micro-organismen van belang voor de stevigheid en dichtheid van de teint. Ze
werken herstellend, verbeteren het vermogen van de huid om vocht
op te nemen en verbeteren de stofwisseling van de huid. De positieve
uitwerking van de eiwitten op de activering van collageen I en III, op de
opvullende eigenschappen van glycosamineglycanen als hyaluronzuur
en op de synthese van de eigen lipiden van de huid is met behulp van in
vitro-studies bewezen. Deze factoren zijn verantwoordelijk voor de dikte
van de huid – een teken van een jeugdig, soepel uiterlijk.
Uv-filters beschermen de huid tegen vroegtijdige veroudering door de
invloed van uv-stralen. Ze beschermen de huid tegen uitdroging door
licht, verharding van de collagene vezels en het uiterlijk van een leerachtige huid. Bovendien vormen ze een werkzame celbescherming.
Whiteningcomplex werkt tegen pigmentvlekken door ouderdom en licht,
remt de melanineproductie af en stimuleert de afbouw van melanine.
Korenbloemwater
De korenbloem is een tweejarige plant die bloeit van mei tot september. De benaming 'casse-lunettes' (reservebril) kreeg de bloem in de 17e
eeuw, toen apothekers de bloemblaadjes van de korenbloem fijnstampten en met dauw of regenwater mengden om een kalmerend aftreksel
voor gevoelige of geïrriteerde ogen te maken. Korenbloemwater wordt
niet alleen als geneesmiddel gebruikt, maar ook door vrouwen sinds de
middeleeuwen als cosmeticaproduct, dat de ogen en de blik laat stralen.
Pepermuntwater wordt gebruikt om de producten een frisse geur en
een milde koeling te geven.

multibalance
in de cabine
traitement multi-lift anti-âge duurt 90 effectieve en ontspannende minuten. Vijf harmonieuze, verzorgende en verstevigende stappen monden uit in een anti-agingeffect, dat
een optimaal evenwicht van stevigheid en soepelheid van de
huid vormt.
méthode aphrodite draagt niet voor niets de naam van de
Griekse godin van de liefde en de schoonheid. De harmonieuze
combinatie van een wellnesservaring van anderhalf tot twee
uur en een innovatieve anti-agingbehandeling rekent af met de
zichtbare tekenen van huidveroudering. Ze brengt de huid terug in een evenwicht, dat uw klanten niet alleen zien, maar ook
voelen.
Deze buitengewone ervaring en wellnessbehandeling is gedetailleerd beschreven in een eigen folder.
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Verzorgende, liftende behandelingen voor hoogste eisen
Uw klanten hebben de keuze tussen twee onvergetelijke behandelingsresultaten, die een perfecte uitstraling van de huid
opleveren. De plantaardige, werkzame stoffen als de biologische flavonoïden uit de iriswortel geven u het goede gevoel,
dat u de natuurlijke schoonheid van uw klanten behoudt.
Zowel de traitement multi-lift anti-âge als ook de méthode
aphrodite zijn met hun moderne recepturen gebaseerd op
een natuurlijk en daarom uiterst werkzaam principe. Ze corrigeren alleen daar, waar het lichaam het niet alleen afkan.
Daartoe behoren de celfuncties, die voor de dichtheid van de
huid verantwoordelijk zijn, de celstofwisseling en een goed
beschermd bindweefsel. Zijn deze functies in evenwicht en
worden ze optimaal gevoed, dan oogt de huid stevig en soepel, met duidelijke contouren en een perfecte uitstraling.

