
MIRATENSE LIFT DETOX

Multi-aging-effect



Het perfecte samenspel tussen  
innovatieve actieve ingrediënten  
van de nieuwste generatie  Wie droomt er niet af en toe van om de tekenen van verou-

dering eenvoudigweg uit te gummen? Om de tijd niet alleen 
even stil te zetten, maar zelfs terug te draaien? De product-
lijn MIRATENSE is gebaseerd op twee belangrijke werkingen:  
LIFTEN en DETOXEN. Voor een lange levensduur en vitali-
teit van uw huidcellen, is ontgifting van essentieel belang. In 
principe ontdoen cellen zichzelf voortdurend van oxidatieve 
stoffen door vrije radicalen te neutraliseren en geoxideerde ei-
witten en andere beschadigde celbestanddelen af te breken. 
Bij het ouder worden vertraagt dit proces echter, waardoor 
‘celafval’ zich kan ophopen, wat een negatieve impact op de 
celfuncties kan hebben. Dit zorgt er niet alleen voor dat de cel 
een kortere levensduur heeft, maar leidt ook tot de typische 
tekenen van veroudering, zoals een verminderde huidelastici-
teit en rimpels.

Het goede nieuws is echter dat er actieve stoffen zijn die de 
cellen gericht kunnen helpen met het verwijderen van die gifti-
ge stoffen, waardoor de levensduur van de cel toeneemt. De 
producten uit de productlijn MIRATENSE LIFT DETOX bevatten 
meerdere van deze stoffen, met verschillende, op elkaar in-
werkende effecten, zoals het nieuwe hoofdingrediënt Centel-
la asiatica Reversa. Centella asiatica Reversa is een speciale 
peptidenmix van totipotente stamcellen van calli van planten. 
In onderzoek naar de werkzame stoffen is aangetoond dat dit 
een echte ‘bron van eeuwige jeugd’ is voor menselijke fibro-
blasten. Aanvullende, zeer effectieve antioxidanten en actieve 
detoxingrediënten dragen bij aan het beschermen tegen en 
afvoeren van metabolische afvalproducten van de huid.

Dat brengt ons bij de tweede hoofdwerking van MIRATENSE: 
LIFTEN. Dit gebeurt door actieve ingrediënten die een effect 
genereren dat vergelijkbaar is met Botox®, maar dan zonder 
naalden en bijwerkingen. Dit zijn extracten met een plantaardi-
ge oorsprong, waarvan is aangetoond dat ze de spieren in het 
gezicht tijdelijk kunnen ontspannen. Daardoor gebruikt u die 
spieren minder, waardoor bestaande lijntjes en rimpels minder 
zichtbaar worden en nieuwe worden voorkomen. In tegenstel-
ling tot Botox® is de werking zo subtiel dat u het niet voelt en 
uw gezichtsuitdrukking niet verandert, maar het effect is ver-
bazingwekkend. Bij regelmatig gebruik gaat de huid er steeds 
gladder en strakker uitzien.



Het nieuwe, zeer innovatieve  
hoofdbestanddeel

In de traditionele chinese en ayurvedische geneeskun-
de staat Centella Asiatica bekend om de levensduurbe-
vorderende werking en herstellende, ontstekingsrem-
mende en genezende eigenschappen.

Centella Asiatica Reversa wordt verkregen uit de plant Centel-
la asiatica, die ook als Gotu Kola of Aziatische waternevel be-
kendstaat en voorkomt in vochtige regio's in Azië. In de traditi-
onele Chinese en Ayurvedische geneeskunde staat dit plantje 
bekend om de levensduurbevorderende werking en herstel-
lende, ontstekingsremmende en genezende eigenschappen. 
Centella Asiatica Reversa is een speciale peptidenmix van to-
tipotente stamcellen van calli van planten. In onderzoek naar 
de werkzame stoffen is aangetoond dat dit een echte ‘bron 

van eeuwige jeugd’ is voor menselijke fibroblasten. Aanvul-
lende, zeer effectieve antioxidanten en actieve detoxingredi-
enten dragen daarnaast bij aan het beschermen tegen en af-
voeren van metabolische afvalproducten van de huid. Wat in 
de eerste instantie onzichtbaar op celniveau gebeurt, wordt 
kort daarna duidelijk zichtbaar in de vorm van een stevigere 
en meer elastische huid. Deze twee effecten hebben op hun 
beurt weer een directe impact op het uiterlijk, of in elk geval 
zorgen ze voor een verbetering ervan: rimpels worden minder.

Centella asiatica Reversa



Overige belangrijke ingrediënten:

R4-detox-complex

Het krachtige complex van actieve ingrediënten bestaat uit 
de vier power-bestanddelen Alistin®, Celldetox®, Detoxopha-
ne® en Lipochroman-6®. Deze werken op verschillende huid-
diepten, van de beschermende zuurlaag van de huid tot in 
de cel. Als een soort schild beschermen ze tegen schadelijke 
omgevingsinvloeden, zoals uv-straling en luchtverontreiniging. 
Op celniveau heeft het complex een sterk antioxiderende wer-
king, beschermt het de DNA van de cel en activeert het zijn ei-
gen ontgiftings- en herstelmechanismen. De afzonderlijke be-
standdelen van het complex hebben allemaal hun eigen taak:

Gatuline® Expression

Dit revolutionaire actieve bestanddeel wordt verkregen uit 
champagneblad, dat veel voorkomt in tropische gebieden. 
Deze plant remt de samentrekking van de gezichtsspieren en 
voorkomt daarmee expressielijntjes. Dit effect is voornamelijk 
te danken aan de stof spilanthol die de plant bevat, die om 
deze reden ‘natuurlijke Botox®’ wordt genoemd. Zelfs wan-
neer spilanthol puur uitwendig wordt gebruikt, heeft deze stof 
een spierverslappende werking, om rimpels snel en zeer ef-
fectief te verminderen. In tegenstelling tot bij Botox® is er bij 
het gebruik van Gatuline® Expression geen risico op een voel-
baar en zichtbaar andere gezichtsuitdrukking. Daarnaast is 
het effect volledig omkeerbaar. Dat houdt in dat de gezichts-
spieren terugkeren naar hun normale activiteit, wat Gatuline® 
Expression een zeer veilig ingrediënt maakt. Omgekeerd be-
tekent dit dat het geheim achter duurzame resultaten regel-
matig gebruik is. De gezichtsspieren zijn dan constant een 
stuk meer ontspannen zijn, en dat zorgt ervoor dat rimpels 
vervagen en de vorming van nieuwe expressielijnen vertraagt.

Reukeloze-kamille-extract

Ook reukeloze-kamille-extract heeft een Botox®-achtig effect. 
Dit natuurlijke, Ecocert-gecertificeerde extract wordt verkre-
gen uit reukeloze kamille, die voorkomt in regio's met een koel 
tot gematigd zeeklimaat. Naast de spierontspannende wer-
king, wat leidt tot een vermindering van mimieklijntjes, heeft 
reukeloze-kamille-extract nog meer positieve eigenschappen. 
Het werkt antioxiderend, verbetert het vochtgehalte in de huid 
en stimuleert de collageenproductie, waardoor rimpels van 
binnenuit worden opgevuld en de huid steviger wordt. Dit ac-
tieve bestanddeel bevat geen allergenen die in normale kamil-
le voorkomen, maar wel de waardevolle vitaminen B5, B6, B9 
en niacine, mineralen zoals calcium, magnesium, natrium, ka-
lium, zink en mangaan, en fructose, sucrose en oligopeptiden.

Matrixyl® 6

Deze biomimetische peptiden van de nieuwste generatie sti-
muleren de synthese van zes essentiële huidbestanddelen die 
verantwoordelijk zijn voor de extracellulaire matrix en de na-
tuurlijke barrièrefunctie van de huid: collageen I, III en IV, fibro-
nectine, hyaluronzuur en glycoproteïnen. De huid wordt strak-
ker, gelift en van binnenuit opgevuld. Rimpels verminderen en 
de huid wordt gladder.

Alistin® is een peptideverbinding zoals ook in de natuur voor-
komt en een krachtige antioxidant die vrije radicalen bestrijdt 
en schadelijke afvalstoffen neutraliseert die bij de ontwikkeling 
ervan worden gevormd. Bovendien beschermt het de DNA 
tegen uv-gerelateerde mutaties en remt het ontstekingsreac-
ties. Bovendien kan Alistin® de glycatie van collageen voorko-
men, en het proces zelfs omkeren, en de aanmaak van nieuw 
collageen stimuleren.

Celldetox® is een gistextract dat het natuurlijke celvernieu-
wingsproces een boost geeft. Tijdens dit proces worden be-
schadigde structuren in de cel afgebroken. Het geoxideer-
de-eiwitgehalte en het aantal beschadigde celbestanddelen 
dalen daardoor enorm en de cel is ontgift. Het zichtbare effect 
is een glad huidoppervlak en een stralende, gelijkmatige teint.

Detoxophane® wordt verkregen uit kiemen van tuinkers. 
Kiemplanten bevatten bewezen de hoogste concentratie 
waardevolle fytonutriënten, en dan met name de indirect wer-
kende antioxidant sulforafaan. Deze stof is in staat ontgiftende 
enzymen in de cel te activeren, om de cel te beschermen te-
gen schadelijke invloeden van buitenaf en interne oxidatiepro-
cessen. De langere levensduur van de cel die daardoor ont-
staat heeft een onmiddellijk anti-aging-effect.

Lipochroman-6® behoort tot de nieuwe generatie antioxi-
danten. In de moderne wetenschap worden vrije radicalen 
in verschillende groepen ingedeeld. De meest bekende an-
tioxidanten werken voornamelijk tegen zuurstofradicalen. 
Lipochroman-6® heeft daarentegen een tweeledige werking 
en neutraliseert ook de minstens net zo schadelijke stikstof-
radicalen. Samen is de antioxidatieve werking van deze stof 
twintig keer zo hoog als die van vitamine E.



Productoverzicht

la mousse pureté | soft cleansing mousse (VK+CW)

Deze zeepvrije mousse reinigt de gezichtshuid op milde, maar 
grondige wijze. Het speciale Lotus-Clean-systeem voorkomt 
dat grotere vuildeeltjes zich opnieuw kunnen ophopen. De aan-
genaam luchtige schuimtextuur is geschikt voor elk huidtype en 
dagelijks gebruik. Reinigt de huid niet alleen, maar hydrateert 
en beschermt deze ook en geeft een zijdezacht gevoel.   
Gebruik: Doe 's morgens en/of 's avonds een kleine hoeveel-
heid in de palm van de hand, met wat water laten schuimen 
en reinig het gezicht met ronddraaiende bewegingen. Daarna 
met voldoende water afspoelen.

Belangrijke actieve ingrediënten: Purisoft®, Hydrosystem Aquaxyl™,  
zijde-extract

 

la lotion pureté | soft cleansing toner (VK+CW)

De alcoholvrije toner maakt de reiniging af en bereidt de 
huid optimaal voor op de volgende stap in uw verzorgings-
routine. Dit product werkt verfrissend en hydraterend, maar 
brengt ook de natuurlijke beschermende zuurlaag van de 
huid in balans en exfolieert de huid op zachte wijze met een 
mild fruitzuurcomplex. Dat zorgt voor een gelijkmatige teint. 
Ook zeer geschikt voor de droge en gevoelige huid.  
Gebruik: 's Morgens en/of 's avonds na het reinigen van het 
gezicht, de lotion op een wattenschijfje aanbrengen en zacht-
jes over het gezicht vegen.

Belangrijke actieve ingrediënten: AHCare™, Hydrosystem Aquaxyl™, D-pan-
thenol, lariksspons-extract

la crème deluxe | 24h anti-aging cream (VK)

Deze innovatieve 24-uursverzorging wordt mogelijk gemaakt 
door de meest moderne, zeer effectieve ingrediënten om huid-
veroudering systematisch tegen te gaan, als ‘bron van eeuwi-
ge jeugd'. De cellen worden met behulp van potente antioxi-
danten beschermd tegen nieuwe beschadigingen door vrije 
radicalen en tegelijkertijd ondersteund met het herstellend ver-
mogen**. Actieve ingrediënten van plantaardige oorsprong, 
met een Botox®-achtige spierontspannende werking vermin-
deren mimiekrimpeltjes en voorkomen de vorming van nieu-
we lijntjes**, voor een zichtbaar strakkere en jeugdigere huid.   
Gebruik: 's Morgens en/of 's avonds na het reinigen aanbren-
gen op het gezicht. Ook geschikt als basis voor make-up.

Belangrijke actieve ingrediënten: Centella Asiatica Reversa, R4-detox- 
complex, Gatuline® Expression, Reukeloze-kamille-extract, Matrixyl® 6  
 

le sérum deluxe | anti-aging serum 
Verkrijgbaar vanaf oktober 2021

la crème contour deluxe | anti-aging eye & lip cream  
(VK + CW)

Deze parfumvrije formule is speciaal ontwikkeld voor de zo-
nes van het gezicht waar expressielijntjes het meest uitge-
sproken zijn: rond de ogen en de mond. Het natuurlijke reu-
keloze-kamille-extract vermindert het samentrekken van 
de gezichtsspieren zonder de gezichtsuitdrukking voelbaar 
of zichtbaar te veranderen, en zorgt bij regelmatig gebruik 
voor minder diepe rimpels. Werkt bewezen tegen wallen**.  
Gebruik: 's Morgens en/of 's avonds na de reiniging aanbren-
gen rond de ogen en/of mond.

Belangrijke actieve ingrediënten: Centella Asiatica Reversa, R4-detox-com-
plex, Gatuline® Expression, Eyeliss™, Reukeloze-kamille-extract, Matrixyl® 6
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la crème deluxe | 24h anti-aging cream:
• Verhoogt het vochtgehalte in de huid**

•  Maakt rimpels minder diep**

• Versterkt de huidbarrière**

100% bevestigt dat hun huid meer gehydrateerd is*

96,7% bevestigt dat hun huid gladder is*

83,3% bevestigt dat hun huid voller is*

93,3% vindt de textuur van het product fijn*

96,7% bevestigt dat hun huid beschermd aanvoelt*

86,7% bevestigt dat hun huid hersteld aanvoelt*

la crème contour deluxe | anti-aging eye & lip cream
• Verhoogt de stevigheid en elasticiteit van de huid**

• Vermindert de diepte van rimpels rond de ogen (kraaienpootjes) en mond**

• Vermindert wallen onder de ogen**

86,7% bevestigt dat hun huid rond de ogen steviger en gladder is*

93,3% bevestigt dat hun huid rondom de ogen en mond er beter uitziet*

80,0% bevestigt dat hun huid rond de ogen en mond voller is*

93,3% vindt de textuur van het product fijn*

86,7% bevestigt dat hun huid rond de ogen en mond gerevitaliseerd is*



“Luxess” – minimalistische elegantie De nieuwe MIRATENSE LIFT DETOX- 
producten zijn

VRIJ VAN 
ETHANOLAMINEN

VRIJ VAN  
PEG

VRIJ VAN 
PARABENEN

VRIJ VAN  
OXYBENZONE

VRIJ VAN 
MINERAALOLIE

VRIJ VAN
FTALATEN

VRIJ VAN 
CYCLISCHE SILICONEN

VRIJ VAN FORMALDEHYDE 
EN ‘VRIJZETTERS’

Onze producten zijn verpakt in transparant cellofaan.  

Dit beschermt en verzegelt het product. 

Ons cellofaan is:  

• gemaakt op basis van hernieuwbare grondstoffen
• als composteerbaar gecertificeerd (huishoudelijk en  
 industrieel)
• binnen 3 maanden volledig afgebroken



Gebruik
Stap 1: Voetbad   
Voetbad vullen met warm water, een kleine hoeveelheid ‘la 
mousse pureté’ toevoegen en in het water verdelen, en de 
voeten gedurende 5 minuten in het voetbad baden. Vervol-
gens de voeten afdrogen en met de gezichtsbehandeling be-
ginnen.

Stap 2: Reiniging   
Een kleine hoeveelheid ‘la mousse pureté’ aanbrengen op de 
handen. Mousse met water laten schuimen en het gezicht en 
de hals reinigen. Gebruik zoals gewoonlijk een kompres of 
sponsje om het product te verwijderen.

Stap 3: Peeling (met microdermabrasie)   
Breng ‘la crème peeling saphir’ met de vingers dun en gelijk-
matig aan op huid van het gezicht en/of de hals. Bevochtig de 
spons van het microdermabrasieapparaat en beweeg gelijk-
matig en zonder druk over de te peelen zones. Niet met de 
vingers peelen en beschadigde huid vermijden. Productres-
ten verwijderen. 

Stap 4: Toniseren   
Breng ‘la lotion pureté’ aan op twee droge wattenpads en to-
neer de gezichts- en halshuid mild, maar grondig.

Stap 5: Concentraat actieve ingrediënten   
Breng ‘le concentré à effet BOTOX®’ aan rond de ogen en 
mond en masseer het in door middel van acupressuurmas-
sage.

Stap 6: Guasha-massage    Stap 6 
Breng een kleine hoeveelheid ‘la crème de massage deluxe’ 
aan op de huid en masseer het volgens de gebruiksaanwijzing 
in met een guasha-steen. 

Stap 7: Gezichtsmassage  
Gebruik ‘la crème de massage deluxe’ zoals gebruikelijk 
voor een gezichtsmassage, eventuele productresten met een 
sponsje of kompres verwijderen. De massagecrème met een 
vochtig kompres verwijderen en de huid toniseren.

Stap 8: Masker   
Breng ‘le masque anti-âge deluxe’ dekkend op alleen het ge-
zicht aan met een kwast. Hals en zone rondom de ogen ver-
mijden. 10 – 15 minuten laten inwerken en met een vochtige 
spons of kompres verwijderen. Vervolgens de huid toniseren.

Stap 8a: Verzorging van de hals en het decolleté  
Tijdens het inwerken van het gezichtsmasker het vliesmasker 
‘le masque tissu cou et décolleté’ op de hals en het decolleté 
aanbrengen. 10 – 15 minuten laten inwerken. Vervolgens ver-
wijderen en productresten zachtjes inmasseren.

Stap 9: Afsluitende verzorging  
Breng ‘le sèrum deluxe’ of ‘la crème deluxe’ dun aan op de 
gereinigde gezichtshuid en masseer deze in. Rond de ogen 
en mond een kleine hoeveelheid ‘la crème contour deluxe’ 
aanbrengen en inmasseren.

De MIRATENSE deluxe-methode

Productoverzicht

In de traditionele Chinese en Ayurvedische geneeskunde wordt, Centella Asiatica Reversa, het actieve hoofdingrediënt  
van de productlijn MIRATENSE al sinds jaar en dag als geneeskrachtige plant gebruikt. Het zorgde voor de inspira-
tie voor de MIRATENSE deluxe-methode, die de meeste moderne, zeer effectieve actieve ingrediënten combineert 
met traditionele elementen uit het Verre Oosten. Het resultaat is een luxueuze behandeling, die niet alleen voor een stra-
lende en jonger uitziende huid zorgt, maar ook voor een totale, diepe ontspanning. De rustgevende guasha-mas-
sage met jade, die ook zijn oorsprong vindt in de traditionele Chinese geneeskunde, vermindert spanning in de ge-
zichtsspieren en stimuleert de bloedcirculatie en lymfestroom. In combinatie met de ontgiftende en hoogwaardige 
verzorgingsproducten uit de productlijn MIRATENSE LIFT DETOX worden duidelijk zichtbare resultaten bereikt: duidelijkere  
gezichtscontouren, een volle, gladde huid en een prachtige glow. 

la crème peeling saphir | sapphire peeling cream (CW)

Deze peelingcrème met echt puur saffierpoeder exfolieert de 
huid op milde wijze en stimuleert de aanmaak van nieuwe 
huidcellen.

Belangrijke actieve ingrediënten: saffierpoeder, sheaboter, Fucogel®

le masque tissu cou et décolleté |   
intensive neck & decollete sheet mask (CW)

Dit nieuwe, verstevigende vliesmasker voor hals en decolle-
té zorgt met zeer geconcentreerde actieve ingrediënten, zoals 
Hydrosystem AquaxylTM, voor een hydratatieboost. Het vocht-
gehalte in de huid wordt hersteld en de elasticiteit neemt toe. 
Zonder kleur- & geurstoffen.      
Gebruik: Het vliesmasker openvouwen, aanbrengen op de 
gereinigde huid en gladstrijken. Laat 10  –  5 minuten zitten 
en daarna verwijderen. Eventuele restanten zacht inmasseren. 
Geschikt voor eenmalig gebruik. 

Belangrijke actieve ingrediënten: Hydrosystem Aquaxyl™, Filmexel®, squa-
laan, tocoferolacetaat

le concentré à effet BOTOX® | Botox® like concentrate (CW)

Deze combinatie van maar liefst twee revolutionaire ac-
tieve ingrediënten met natuurlijke oorsprong, reukelo-
ze-kamille-extract en Gatuline® Expression van cham-
pagneblad, heeft een spierontspannende werking en 
zorgt voor een Botox®-achtig effect. De actieve ingredi-
enten als intensieve concentraten bestrijden expressielijn-
tjes doelgericht en zorgen voor snel zichtbare en bij regel-
matig gebruik voor blijvende en duidelijke resultaten.   
Gebruik: 3 – 4 druppels aanbrengen op de gereinigde huid en 
zacht inmasseren. 

Belangrijke actieve ingrediënten: Gatuline® Expression, Reukeloze-kamil-
le-extract, hyaluronzuur    

la crème de massage deluxe | anti-aging massage cream 
(CW)

Deze volle, rijke gezichtsmassagecrème bevat actieve in-
grediënten om huidveroudering tegen te gaan en voor-
ziet de huid tijdens de gezichtsmassage intensief van vocht 
en belangrijke plantaardige vetten.     
Gebruik: Aanbrengen op de gereinigde gezichtshuid en een 
gezichtsmassage van 15  –  20 minuten uitvoeren. Verwijder 
resten voorzichtig met een lauw kompres. 

Belangrijke actieve ingrediënten: Hydrosystem Aquaxyl™, Matrixyl® 6, avo-
cado-olie, macadamia-olie, sheaboter

le masque anti-âge deluxe | anti-aging cream mask (CW)

Dit zijdezachte crèmemasker is rijk aan hoogwaardi-
ge actieve ingrediënten om huidveroudering tegen te 
gaan en zorgt voor een zichtbaar liftend effect. Het laat uw 
huid er glad, vol en egaal uitzien met minder uitgespro-
ken expressielijntjes.       
Gebruik: Op de gereinigde gezichtshuid aanbrengen en  
10 – 15 minuten laten intrekken. Eventuele resten met een 
koud of lauw kompres verwijderen.

Belangrijke actieve ingrediënten: Centella Asiatica Reversa, cupucu-boter, 
Gatuline® Expression, teunisbloemolie, Taladvance™



Actieve ingrediënten

Centella Asiatica Reversa  
Wordt verkregen uit de plant Centella asiatica, die ook als Gotu Kola of Azi-
atische waternevel bekendstaat en voorkomt in vochtige regio's in Azië. In 
de traditionele Chinese en Ayurvedische geneeskunde staat dit plantje be-
kend om de levensduurbevorderende werking en herstellende, ontstekings-
remmende en genezende eigenschappen. Centella Asiatica Reversa is een 
speciale peptidenmix van totipotente stamcellen van calli van planten. In on-
derzoek naar de werkzame stoffen is aangetoond dat dit een echte ‘bron van 
eeuwige jeugd’ is voor menselijke fibroblasten. Aanvullende, zeer effectieve 
antioxidanten en actieve detoxingrediënten dragen daarnaast bij aan het be-
schermen tegen en afvoeren van metabolische afvalproducten van de huid. 
Wat in de eerste instantie onzichtbaar op celniveau gebeurt, wordt kort daar-
na duidelijk zichtbaar in de vorm van een stevigere en meer elastische huid. 
Deze twee effecten hebben op hun beurt weer een directe impact op het ui-
terlijk, of in elk geval zorgen ze voor een verbetering ervan: rimpels worden 
minder.

R4-detox-complex
Onze huidcellen worden dagelijks blootgesteld aan zogenaamde vrije radi-
calen. Het R4-detox-complex ondervangt de reactieve soorten (RCS, ROS, 
RNS) voordat ze weefsel en celstructuren kunnen beschadigen. Daarnaast 
voorkomen de Anti-Glycation-moleculen de verharding van collageen- en 
elastinevezels, die wordt veroorzaakt door de ophoping van suikers. Acti-
veert op duurzame wijze antioxidatieve afweermechanismen. Activeert het 
ontgiftingsproces. Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van bui-
tenaf en voorkomt schade aan de DNA-structuur. Beschermt de huid tegen 
schadelijke invloeden van bijvoorbeeld sigarettenrook, uitlaatgassen of smog 
(‘city stress’).

Gatuline® Expression
Gatuline® Expression is een extract van champagneblad dat de huid zicht-
baar strakker maakt en gezichtsrimpels al na dag één van het gebruik ver-
mindert. Vermindert de intensiteit van spieraanspanningen. Ideaal voor het 
verminderen van kraaienpootjes, rimpels in het voorhoofd en expressielijntjes 
rondom de mond. Botox®-achtig effect.

Reukeloze-kamille-extract
Dit natuurlijke Ecocert-gecertificeerde extract is verwant aan kamille en is van 
het geslacht Matricaria. De plant groeit bij de kust op zoute grond en in de 
duinen. Het is een van de actieve ingrediënten met een Botox®-achtige wer-
king: het ontspant de gezichtsspieren en zorgt zo in een korte tijd voor een 
zichtbare vermindering van rimpels. Dit actieve ingrediënt bevat vitamine B5, 
B6, B9 en niacine. Daarnaast bevat het mineralen zoals calcium, magnesi-
um, natrium, kalium, zink en mangaan, maar ook fructose, saccharose en 
oligopeptiden. Het spierontspannende effect begint in de eerste zenuwcel-
len van de lederhuid en werkt door tot in de cellen. Dit heeft een positieve in-
vloed op expressielijntjes in het gezicht. Spieraanspanningen worden vermin-
derd* en bij dagelijks gebruik van de MIRATENSE-producten ontstaat een 
Botox®-achtig effect. Ook de hydraterende werking is duurzaam: zelfs na 15 
dagen na gebruik kan het effect nog in de huid worden aangetoond*.
*In vitro onderzoek actieve ingrediënten

Matrixyl® 6
Deze biomimetische peptiden van de nieuwste generatie stimuleren de syn-
these van zes essentiële huidbestanddelen die verantwoordelijk zijn voor de 
extracellulaire matrix en de natuurlijke barrièrefunctie van de huid: collageen 
I, III en IV, fibronectine, hyaluronzuur en glycoproteïne laminine-5. De huid 
wordt strakker, gelift en van binnenuit opgevuld. Rimpels verminderen en de 
huid wordt gladder.

AHCareTM  
Mild fruitzuur, dat de huidvernieuwing stimuleert voor een gladdere, jonger uit-
ziende huid. Zorgt bovendien voor een oplichtend effect en gelijkmatige huid.

Avocado-olie
Uit het vruchtvlees van avocado koudgeperste olie met een zeer hoog gehal-
te onverzadigde vetzuren, vitamine A, B, D en E en lecithine en fytosterolen. 
Zeer makkelijk op de huid te verdelen, trekt optimaal in, bindt het vocht in de 
huid en maakt de huid glad.

Cupuaçu-boter
Deze plantaardige boter bevat een hoog gehalte onverzadigde vetzuren, 41% 
oliezuren en 27% verzadigd vet, en fytosterolen. Dit alles maakt het een zeer 
hoogwaardig vet, dat tevens een hoog waterverbindend vermogen en ontste-
kingsremmende werking heeft. Cupuaçu-boter heeft een duurzaam verzor-
gend effect en is ook geschikt voor de gevoelige huid. 

D-panthenol  
D-panthenol, oftewel provitamine B5, versnelt de vernieuwing van de rijpere 
huid door de energiestofwisseling van de huidcellen te verbeteren en de cel-
deling te versnellen. 

EyelissTM

Deze peptidencombinatie stimuleert de lymfecirculatie, waardoor de vocht-
afvoer wordt verbeterd en zwelling en wallen onder de ogen minder worden. 
Heeft daarnaast een verzachtende werking en versterkt de capillaire vaten. 
De stevigheid en elasticiteit van de gevoelige huid rondom de ogen verbetert.

Filmexel®  
Een biomimetisch, bijzonder actieve stof van biopolymeren, die de huid be-
schermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf en mechanische belasting. 
Het zorgt voor een netachtige, ademende en flexibele beschermingslaag die 
de gezichtshuid als een tweede huidlaag beschermt. Hierdoor wordt voorko-
men dat schadelijke stoffen de huid indringen. Daarnaast zorgt het direct voor 
een stralendere huid en vermindering van rimpels.

Fucogel®
Dit extract uit soja en mais heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met hy-
aluronzuur, en zorgt voor een beschermende en hydraterende laag op het 
huidoppervlak, waardoor rimpels die zijn ontstaan door een droge huid min-
der worden. Fucogel® is een polysaccharide, waarvan bekend is dat deze 
werkt als actief microbiologisch afweersysteem en de huid beschermt tegen 
schadelijke bacteriën. 

Hyaluronzuur
Hyaluronzuur komt van nature voor in bindweefsels en in lichaamsvloeistof-
fen, maar kan ook biotechnologisch worden gefabriceerd. Het bezit de eigen-
schap om grote hoeveelheden water te binden. Laagmoleculair hyaluronzuur 
dringt in de diepere huidlagen door, terwijl hoogmoleculair hyaluronzuur een 
vochtbindende werking heeft op het huidoppervlak. In combinatie met wa-
ter laat hyaluronzuur een viscoelastisch, niet plakkend en onzichtbaar laagje 
achter op de huid. Dankzij deze eigenschap lijkt de huid gladder en steviger.

Hydrosystem Aquaxyl™
Een gecombineerd ingrediënt van hout en tarwe. Verstevigt de huidbarriè-
re en verlaagt het transepidermaal waterverlies. Dit actieve bestanddeel ver-
hoogt de wateropnamecapaciteit van de huid en voorkomt tegelijkertijd uit-
droging van de huid. De huid is zichtbaar gladder met een fijner microreliëf. 

Lariksspons-extract
Extract van de schimmel lariksspons (Fomes officinalis), een paddenstoel die 
ook wel bekend staat onder de naam Agaricus. Deze natuurlijke polysachari-
de heeft een verstevigende en samentrekkende werking zonder de huid uit te 
drogen, en versterkt het huideigen immuunsysteem.

Macadamia-olie  
Dankzij het hoge gehalte enkelvoudige, onverzadigde vetzuur palmitolzuur is 
de olie bijzonder huidvriendelijk en beschermt deze de huid tegen uitdroging. 

Mariene exopolysacharide  
Dit planktonmicro-organisme is een polymeer dat voornamelijk uit suiker be-
staat. Dit actieve bestanddeel heeft een onmiddellijk gladmakend effect en 
werkt als rimpelopvuller. Het verstevigt het collageennetwerk, waardoor ook 
het huidoppervlak steviger wordt.

Mariene oligosacharide
Deze oligosacharide, die zijn oorsprong vindt in de zee, wordt verkregen uit 
zeesla (Ulva lactuca), een meercellige algensoort. Zeesla bevat bijzonder veel 
magnesium, calcium en vitamine A. B12 en C. Daarnaast is het rijk aan wa-
teroplosbare polysachariden. Dit actieve bestanddeel versterkt de extracellu-
laire matrix door de hyaluronzuur- en collageensynthese te stimuleren en de 
enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de matrix te remmen.

Teunisbloemolie  
Geurloze, licht geelachtige olie uit de zaden van de teunisbloem. Behoort tot 
de oliën met het hoogste gehalte aan linolzuur en gammalinoleenzuur. Die 
laatste is een essentieel vetzuur, dat het lichaam niet zelf aanmaakt, maar no-
dig is voor tal van vetstofwisselingsprocessen in het lichaam en de huid. Bij 
een tekort raakt de balans in de huid verstoord. Teunisbloemolie ondersteunt 
de celfuncties en houdt de huid elastisch.

Neuromed
Dit zeer innovatieve en tevens bekroonde actieve ingrediënt wordt verkregen 
uit de zaden van de wilde indigo (Lat. Tephrosia purpurea). Het extract kal-
meert de huid door stress in de huid te verminderen. Het is in staat om de 
productie van het stresshormoon cortisol tot 70% te verlagen en stimuleert 
de afgifte van kalmerende, natuurlijke neuropeptiden. Dat versterkt de huidei-
gen barrièrefunctie en maakt de huid beter bestand tegen schadelijke invloe-
den van buitenaf en oxidatieve processen die daardoor ontstaan. Voor een 
zichtbaar minder rode huid en meer gelijkmatige teint.

Purisoft®

Het moringazaadextract van het Lotus-Clean-systeem voorkomt ophoping 
van grotere stof-, roet- en vuildeeltjes op de huid.

Saffierpoeder	  
Wit, geurloos en natuurlijk mineraal in een korrelgrootte die geschikt is voor 
peelings en dermabrasie. 

Zijde-extract
Zijdeproteïnen kunnen 300 keer hun eigen gewicht aan water binden, hydra-
teren de huid en dragen bij aan het herstel van de huidstructuur. Ze bevatten 
meer dan 20 verschillende aminozuren en 75% zijdefibroïne. Ze werken als 
kleine sponzen met een enorme opslagcapaciteit.

Sheaboter  
Wordt verkregen uit sheanoten. Het verzachtende effect van dit ingrediënt is 
te danken aan de hoogwaardige onverzeepte bestanddelen. Het bevat vita-
mine E, alantoïne en verschillende carotenen, beschermt de huid tegen uit-
droging, heeft een goede penetrerende werking en houdt het vetgehalte in 
de huid op peil.

Squalaan
Heldere, kleur- en geurloze olie die wordt verkregen uit olijfolie. Heeft een 
gladmakende werking en is uitermate geschikt als oplosmiddel voor vetop-
losbare actieve bestanddelen.

TaladvanceTM

Net als Centella asiatica Reversa wordt ook dit actieve bestanddeel verkre-
gen uit de plant Centella asiatica (Gotu Kola). Het geeft de collageen- en fi-
broblastsynthese een boost, verhoogt de lymfatische activiteit en verbetert zo 
de vochtafvoer uit het weefsel. De huid wordt strakker, de elasticiteit verbetert 
en expressielijntjes verminderen.

Tocoferolacetaat
Vitamine E (chemische naam: alfa-tocoferol) is een van de meest gebruikte 
vitaminen in huidverzorgingsproducten omdat het een krachtige antioxidant 
is. Vitamine E is ook van essentieel belang bij het celvernieuwingsproces en  
verhoogt daardoor de levensduur van de cellen. Het verbetert de hydratatie 
en elasticiteit van de huid, heeft een gladmakend effect en beschermt tegen 
uv-gerelateerde huidveroudering.
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