
Is ontstaan uit de traditionele geneeskunde die 
sinds eeuwen bestaat.

De kennis van ons cellulair metabolisme
hetwelke ons toelaat een verzorging te ontwikkelen 
die diep inwerkt op onze cellen.

PHYSIOCOSMETIC

EEN LIJN VAN ANTI-VEROUDERINGSPRODUCTEN



• Volledig nieuw en innovatief concept 

• Anti-verouderingsverzorging met directe resultaten

• De 3 producten werken in synergie (8 applicaties per pakket)

LIFTING INTENSE

REVOLUTIONAIRE GEZICHTSVERZORGING



ZONDER CHIRURGISCHE INGREEP

• Verbetert de elasticiteit van de huid.

• Zuivert de huid, de poriën en verfijnt de huidstructuur.

• Hydrateert, verheldert, kalmeert, herstelt en beschermt.

• Bevat natuurlijke actieve ingrediënten en plantenextracten.

BLIJVEND EFFECT

De verschillende anti-verouderingsingrediënten zorgen 
week na week voor een blijvend anti-verouderingseffect.

EEN FACELIFT in 30 min
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SCHITTERENDE RESULTATEN



STAP 1 – Diepte Reiniger

De emulsie aanbrengen met natte handen en 
laten schuimen als een zeep.

Een zachte dieptereiniger zonder sulfaten.

Op basis van aminozuren afkomstig van appels.

Verrijkt met katoenolie.

Een voorbereidende verzorging die de werking 
van het masker zal bevorderen.

HOE TE GEBRUIKEN



STAP 2 – Lifting Masker

Heeft een honingachtige structuur.

Wordt met een dikke laag aangebracht op 
een vochtige huid – aangezicht en hals. 

Werking tot in de diepte en op de 
ondersteunende weefsels.

Ontwikkeld met 2 doelstellingen …

HOE TE GEBRUIKEN



Het pseudo-chirugisch FACELIFT effect 

Micromassages worden uitgeoefend van het 
masker dankzij de werking van 3 polymeren :

- Accacia gom uit Senegal.

- Carrageen, natuurlijk polysacharide afkomstig 
uit zeewierextract.

- Biopolymeren gewonnen uit maïs.

Geven een verstevigend effect 

HOE TE GEBRUIKEN

STAP 2 – Lifting Masker



Het occlusieve transdermale* pleister effect
met VERLENGDE werking.

Het masker vormt een strak hechtend geheel 
op het aangezicht zoals een pleister.

De huid wordt  diep gevoed door de actieve 
ingrediënten, die op hun beurt de werking van 
het anti-verouderingscomplex bevorderen.

* Het afdekken van de huid zodat het vocht dat normaal uit de 
huid verdampt de epidermis verweekt en geneeskrachtige stoffen 
gemakkelijker door de huid heen kunnen dringen.

STAP 2 – Lifting Masker

HOE TE GEBRUIKEN



STAP 3 – Glansserum

HOE TE GEBRUIKEN

Eenvoudig aan te brengen op aangezicht en 
hals zoals een cremé.

Ontwikkeld om in te werken op de huid na 
gebruik van Lifting masker.

Repareert, kalmeert en hydrateert duurzaam 
voor een stralende huid.

De actieve bestanddelen werken tot diep in de 
huid en hebben langdurig effect op vermindering 
van rimpels en fijne lijntjes. 



Acacia gom van Senegal is een natuurlijke polymeer 
rijk aan  polysachariden en glycoproteïnen.
Het oefent een antirimpel effect uit die blijft werken na 
het aanbrengen van het masker. 

ENKELE VAN DE NATUURLIJKE ACTIVA die in synergie werken.

DE ACTIEVE INGREDIËNTEN



Fucoïdan CF2 – zeewier & algen is een zeer sterke 
antioxidant die onze huidcellen beschermt tegen de vrije 
radicalen. 
Het draagt ook bij tot de ontwikkeling van nieuwe cellen 
en bevorderd de hernieuwing van weefsel. 
Beschikt over  ontstekingsremmende eigenschappen.

ENKELE VAN DE NATUURLIJKE ACTIVA die in synergie werken.

DE ACTIEVE INGREDIËNTEN



Aloë Vera bezit een polysacharide hetwelk onze 
natuurlijke afweer en de hydratatie verhoogt .

Krachtig helende werking op littekens en herstelt 
de opperhuid, Aloë Vera verzacht en beschermt 
de huid.

ENKELE VAN DE NATUURLIJKE ACTIVA die in synergie werken

DE ACTIEVE INGREDIËNTEN



Guarana , gekend en gebruikt door de indianen 
afkomstig van het amazonewoud en een natuurlijke 
bron van cafeïne, het stimuleert ons cellulaire 
metabolisme en activeert de microcirculatie en de 
huid irrigatie.

ENKELE VAN DE NATUURLIJKE ACTIVA die in synergie werken.

DE ACTIEVE INGREDIËNTEN


