renovar

renovar®
Intensieve anti-aging verzorging tegen mimiekrimpels en
voor een perfecte uitstraling. Trendproducten voor het verkrijgen van
een stralende huid.
crème hyaluronique°
24h hyaluron cream

24-uurs hydraterende verzorging met
een dubbele dosis hyaluronzuur.
• Met een extra hyaluronbooster voor
het stimuleren van de huideigen
aanmaak van hyaluronzuur.
• Lijnen en rimpels worden van binnenuit
opgevuld.

sérum hyaluronique°
hyaluron pur² serum

Uniek, hoogwaardig serum voor
intensieve hydratatie van het
huidoppervlak op basis van natuurlijk
hyaluronzuur.
• Helpt om het uiterlijk van fijne lijntjes en
rimpels duidelijk te verzachten.
• Zorgt onmiddellijk voor een duurzame
hydratatie van de bovenste huidlaag en
voorkomt vochtverlies.

masque hyaluron°
hyaluronic face mask

Gelmasker met frisheidseffect en extra
hydratatie.
• Hyaluronzuur bindt vocht in de huid en
heeft hierdoor een gladmakend effect
op droogterimpels.
• De huid ziet er fris en gezond uit.

crème yeux hyaluronique°
hyaluron eye cream

Verfrissende oogverzorging met
hyaluronzuur voor intensieve hydratatie.
• De combinatie van actieve ingrediënten
helpt om vocht langdurig te behouden.
Fijne lijntjes en rimpels zien er gladder
uit.

Phyto StemCell
24h crème rénovatrice
renewing face cream

Revitaliserende 24-uurs-crème met
appelstamcellen.
• De levensduur van de huidstamcellen
wordt positief beïnvloed en de
ontwikkeling van lijnen en rimpels
wordt actief bestreden.
• Ideaal voor de droge en vermoeide
huid met een tekort aan elasticiteit.

24h crème anti-ox
urban defense cream

Versterkt de barrièrefunctie van de
huid en beschermt tegen schadelijke
omgevingsinvloeden.
• De huid wordt gehydrateerd en bevrijdt
schadelijke stoffen door een detoxfactor.
• De huid oogt gladder, zachter,
soepeler en stralender.

serum anti-ox
urban defense serum

De bijzonder lichte formule biedt
met haar combinatie van werkzame
anti-aging stoffen een intensieve
bescherming tegen schadelijke
omgevingsfactoren.
• De huidstructuur oogt gladder, met
een maximaal volume-effect en
volkomen elastisch met een zichtbaar
verbeterde stevigheid.

gel amphisome
line minimizer

Zacht liftend effect met diepe werking.
• Hoog geconcentreerd anti-rimpelserum met direct effect op rimpels.
• Gelaatstrekken zijn ontspannen,
rimpels zijn verzacht en de
huidstructuur is verbeterd.

crème active jour SPF 15
vital day cream

Multifunctionele dagverzorging.
• Met geïntegreerde UV-bescherming en
LXR technologie voor het regenereren
van de huidbarrière.
• Gaat de ontwikkeling van
pigmentvlekken tegen.

Enkel in cabineverpakking:
masque collagène
collagen face mask

Crèmemasker dat werkt als revitaliserende
bron van jeugdigheid voor de huid.
• Marinecollageen voorziet de huid van
een onmiddellijk gladmakend effect,
extract van appelstamcellen geven de
huid vernieuwde vitaliteit.
• De huid ziet er gladder en vitaler uit.

masque arcelox®
arcelox® face mask

Verzorgend crèmemasker met liftend
effect.
• Plantaardige werkstoffen vergelijkbaar
met botox zorgen voor een direct
gladdere huid.
• De huid ziet er strakker uit, rimpels zijn
zichtbaar verminderd.

masque tissu hydra-intense
hyaluron
intensive hyaluron sheet mask

Intensief hydraterend, opvullend
vliesmasker met hoogmoleculair
hyaluronzuur en een booster voor
het stimuleren van de huideigen
hyaluronproductie.
• Ideaal voor de droge huid, die een
maximum aan veerkracht en elasticiteit
kan terugwinnen.

Phyto StemCell gel matrix
dermal delivery system

Natuurlijke hydrogel van dermatologischcosmetisch toepassingsgebied.
• Buitengewoon speciaal oogmasker voor
behandeling in de cabine.

BB crème magique

nude age defense cream

Alles-in-1 verzorging met negen directe
effecten.
• Beschermt de huidbarrière,
reduceert rimpels, voorziet de huid
van stevigheid en elasticiteit, biedt
hydratatie en verhult oneffenheden.
• Pigmentvlekken worden lichter en de
huid ziet er fris en stralend uit.

Phyto StemCell
pads revitalisante yeux
eye lift pads

SOS-oogpads tegen ongewenste
rimpels.
• Tegen zwellingen en wallen.
• Zorgt direct voor een vermindering van
fijne lijntjes en rimpels.
° ook beschikbaar in cabine-formaat
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