Anti Aging Treatment of Stressed Skin
Het Probleem:
Interne en externe stress.
Intense aanvallen van vrije radicalen.
Afname van de natuurlijke afweersystemen van het lichaam.
Verzwakking van de huidbarrière.
Schade aan collageen- en elastinevezels, verlies van volume en stevigheid.
Gevoelige, rode of grauwe huid met rimpels en verslapping.
Reactieve huid met puistjes en bloedvatproblemen.

Behandelresultaten:
Complete bescherming tegen nieuwe stressfactoren en zonschade.
Ondersteuning van het natuurlijke afweersysteem.
Herstel van de huidbarrière, vermindering van rimpels.
Voorkomt vervroegde huidveroudering.
Verbeterde elasticiteit.
Verminderde ontsteking, roodheid, droogheid, vervelling en irritaties.

Aanbevolen professionele behandeling:
INTENSE HERSTELKUUR - 4 BEHANDELINGEN, IEDERE 10 DAGEN
OPTIMALISATIE EN BEHOUD VAN RESULTAAT - IEDERE 4 à 6 WEKEN

AANBEVOLEN THUISBEHANDELING
Gelaat

Reiniging

Comfort Cleansing
Mousse
Zachte
reinigingsmousse
verrijkt met B5 en
plantenextracten.

Ogen

Gentle Cleansing Milk & Stabilizing Toner

Speciale focus

Voor u

Speciale focus

Reinigen en verfrissen, verbeteren de opname
van de volgende producten.

Absolute Relaxer
Een unieke peptidehyaluron cocktail om
rimpels snel zichtbaar te
verminderen.

Gelaat

Ogen

Total Serenity Serum

Pro-Biotic Day Cream SPF12

Harmonizing Night Cream

Probiotica en Hyaluronzuur
beschermen, stabiliseren en
maken de huid voller en glad.

Peptides en Vitamine A
verjongen de huid en laten ze
stralen.

Probiotic Eye & Neck
Day Cream SPF12

Harmonizing Eye &
Neck Night Cream

Probiotica en Hyaluronzuur
beschermen, stabiliseren en
maken de huid voller en
glad. Specifiek voor de
delicate huid rond de ogen.

Peptides en Vitamine
A verjongen de huid
en laten ze stralen.
Specifiek voor de
delicate huid rond de
ogen.

Een diepte behandeling voor
de onderliggende
huidlangen. Dit serum
stimuleert de productie van
natuurlijke hormonen en
maakt de huid actief en
gezond.

Quick Performance
Krachtige plantenextracten om snel herstel
te bieden aan een
beschadigde en
gestresseerde huid.

Eye & Neck Concentrate
Bijzonder concentraat voor een
intense hydratatie, vermindering
van irritaties en donkere kringen
rond de ogen. Op basis van
Hyaluronzuur en peptides.

Replenishing Mask
Herstelt en kalmeert de huid.
Vermindert tegelijk ook de rimpels.

