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caviar
Met kaviaarextract en zeebronwater voor een betere bescherming 
van de huid.

crème de jour°
day care
Revitaliserende dagverzorging. 
•  De vochtbalans van de huid 

is hersteld en het huideigen 
beschermingssysteem is versterkt.

•  Lift en versterkt de gelaatscontouren.

crème de nuit°
night care
Herstructurerende nachtverzorging.
•  Optimale ondersteuning bij de 

regeneratie tijdens de nachtelijke 
herstelfase van de huid.

•  Versterkt het huidweefsel, lift en verfijnt 
de contouren van het gelaat.

crème de protection
multi protection cream
24h crème voor de ideale bescherming, 
voornamelijk tijdens de koude 
wintermaanden. 
•  Beschermt de huid tegen invloeden 

van buitenaf.
•  Laat de huid opnieuw stralen.

gel beauté des yeux
daily eye gel
Intensief verzorgend oogproduct.
•  Ontspant, revitaliseert en regenereert 

de gevoelige huid rond de ogen.
•  Rimpels, lijnen en zwellingen 

verminderen.

masque vitalisant°
time release mask
Verzorgingsmasker voor stevigheid en 
vitaliteit.
•  De huid ziet er direct strakker, verfijnd 

en egaal uit.
•  Hoogwaardige ingrediënten geven een 

fluweelzacht gevoel. 
•  De huid heeft meer weerstand tegen 

invloeden van buitenaf.

concentré revitalisant°
DNA essential
Nieuwe energie en vitaliteit dankzij een 
unieke combinatie van werkstoffen.
•  Intensieve stimulatie en verjonging van 

de huid.
•  Verhoogt de stevigheid van de huid, 

gelaatscontouren worden strakker en 
rimpels worden effectief bestreden.

sérum collagène
collagen booster
Collageen booster voor een jeugdig 
voorkomen. 
•  Zijdeachtig serum voor het van 

binnenuit opvullen van de huid. 
•  Het huideigen productieproces van 

collageen is intensief geactiveerd.
•  De huiddichtheid en stevigheid is 

verbeterd.

crème de jour teintée
no.1 & no.2
tinted day cream
De licht getinte anti-aging dagcrème met 
kaviaarextract is ideaal voor het optisch 
egaliseren van oneffenheden op de huid.
•  Laat de huid er natuurlijk en fris uitzien. 
•  Hydrateert en geeft een gemiddelde 

dekking.

Enkel in cabineverpakking: 

masque tissu vitalisante
intensive vitality sheet mask
Zijdezacht, verstevigend vliesmasker met 
kaviaarextract ter verbetering van de 
eigen collageenproductie van de huid. 
•  Dankzij intensief gladmakende, 

werkzame anti-agingstoffen ogen 
lijntjes en rimpeltjes verminderd. 

•  Energiegevend planktonextract helpt 
om omgevingsstress af te weren, de 
herstelmechanismen van de huid te 
stimuleren en deze te beschermen 
tegen het proces van fotoveroudering. 

° ook beschikbaar in cabine-formaat


