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AMPULLEN

geconcentreerde oplossingen 
voor flash resultaten

INTENSIEVE VERZORGING

COLLECTIE





GECONCENTREERDE 
OPLOSSINGEN VOOR SNELLE 
RESULTATEN

De [ comfort zone ] onderzoek en ontwikkeling
laboratoria hebben 3 super geconcentreerde
ampullen met zuivere, hoogwaardige 
formuleringen voor HYDRA & GLOW, LIFT & FIRM 
en SMOOTH & BRIGHT effecten, afhankelijk van de 
behoeften van de huid.
Hun doeltreffendheid, die al zichtbaar is na één 
enkele toepassing, is klinisch bewezen en is nog 
meer zichtbaar na een intensieve kuur.



Vernieuwend concentraat voor gezicht en ogen
intensieve nachtverzorging voor een stralende en 
gladde huid en oogcontouren.
VRIJ VAN GEURSTOFFEN
97,5% ingrediënten van natuurlijke oorsprong 

RENIGHT
BRIGHT&SMOOTH AMPOULE
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BRIGHT&SMOOTH 
AMPOULE

SUBLIME SKIN 
INTENSIVE SERUM

RENIGHT 
CREAM

HYDRAMEMORY
 SERUM

RETINAL 0,1%: stimuleert de celvernieuwing, 
bevordert de vitaliteit van de diepere lagen van de 
opperhuid en gaat het verlies van collageen tegen: 
de huid en de oogcontouren zijn elastisch, glad en 
hebben een gelijkmatige textuur.

NIACINAMIDE 2%: ook bekend als vitamine 
B3, stimuleert de aanmaak van collageen, gaat 
tekenen van veroudering tegen en bevordert een 
egale teint en een verbeterde uitstraling.

ACETYL-TETRAPEPTIDE-5: een multifunctionele 
peptide speciaal voor de oogcontour, die inwerkt 
op de mechanismen die wallen en donkere kringen 
veroorzaken. Het geeft de oogcontour een frissere, 
uitgeruste uitstraling met een nieuwe glans.

ACTIEVE INGREDIËNTENKLINISCH GETESTE RESULTATEN

NEXT MORNING, AFTER 1 APPLICATION
95% van de vrouwen bevestigt dat hun huid er stralend 
uitziet.*
100% van de vrouwen bevestigt dat hun huid glad is.*

AFTER TWO WEEKS
80% van de vrouwen zegt dat hun oogcontour er 
frisser uitziet en dat fi jne rimpeltjes zijn verminderd.*
95% van de vrouwen meldt dat hun huid er zichtbaar 
helderder, jonger en verbeterd uitziet.*

*Onafhankelijke laboratoriumtest_ Zelfevaluatie_20 vrouwen tussen 
30 en 50 jaar.



Verstevigend concentraat
intensieve anti-aging formule voor een vollere, 
gladdere huid en zichtbare vermindering van 
rimpels.  
VRIJ VAN GEURSTOFFEN
99,5% ingrediënten van natuurlijke oorsprong 

SUBLIME SKIN
LIFT & FIRM



MACRO HYALURONIC ACID: een bekend ingrediënt dat 
in de huidverzorging wordt gebruikt. Het hydrateert de 
huid en heeft een onmiddellijk verstevigend en liftend 
effect. 

ACETYL HEXAPEPTIDE 1: een biomimetische 
peptide die wetenschappelijk is ontwikkeld om 
de werking van botox na te bootsen door de 
spiersamentrekkingmechanismen af te remmen. Dit 
effect resulteert in de versoepeling van oppervlakkige 
rimpels, die zowel in volume als in diepte worden 
verminderd.

EPIDERMAL GROWTH FACTOR (EGF): dit plantaardige 
eiwit bevordert de regeneratie van de huid en de 
aanmaak van extracellulaire componenten die 
verantwoordelijk zijn voor de volheid en de teint van 
het gezicht. Het stimuleert de natuurlijke productie van 
hyaluronzuur, collageen en elastine, die de elasticiteit 
van de huid aanzienlijk vergroten.

ACTIEVE INGREDIËNTENKLINISCH GETESTE RESULTATEN

DIRECT
100% van de vrouwen bevestigen dat hun huid er 
gladder, steviger en voller uitziet.

NA EEN WEEK
90% van de vrouwen bevestigen dat hun huid steviger 
is en dat oppervlakkige rimpels en expressierimpels 
minder zichtbaar zijn.*
*Klinische tests door een onafhankelijk laboratorium_ panel van 20 
personen tussen de 40 en 60 jaar.
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van de huid aanzienlijk vergroten.

LIFT&FIRM 
AMPOULE

SUBLIME SKIN 
MICROPEEL LOTION

SUBLIME SKIN 
INTENSIVE SERUM

SUBLIME SKIN
FLUID CREAM

SUBLIME SKIN
CREAM
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HYDRAMEMORY
HYDRA & GLOW

Verhelderend hydraterend concentraat 
intensief hydraterende formule voor een 
vollere, zachte en stralende huid.
VRIJ VAN GEURSTOFFEN
94.5% ingrediënten van natuurlijke oorsprong 

EXTERNAL USE ONLY



ACTIEVE INGREDIËNTENKLINISCH GETESTE RESULTATEN

DIRECT
95% van de vrouwen vindt dat hun huid meer 
gehydrateerd is.*
90% van de vrouwen zegt dat hun huid zachter en 
gladder is.*

NA EEN WEEK
100% van de vrouwen zegt dat hun huid zachter, 
elastischer en helderder is.

*Klinische tests door een onafhankelijk laboratorium_ panel van 20 
personen tussen de 25 en 40 jaar.
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NIACINAMIDE: ook bekend als vitamine PP, 
hydrateert, verheldert en beschermt de huidbarrière.

NAG N-ACETYL GLUCOSAMINE: een ingrediënt 
dat in combinatie met niacinamide zorgt voor een 
verhelderend en antioxidant effect. 

PGA POLYGLUTAMIC ACID: een ingrediënt dat 
de werking van hyaluronzuur nabootst met een 
barrière-effect om de uitdroging van de huid (TEWL) 
te verminderen en de hydratatie te verbeteren.

HYDRAMEMORY
CREAM

HYDRAMEMORY 
SERUM

HYDRAMEMORY
CREAM GEL

HYDRA&GLOW 
AMPOULE
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Dezelfde aandacht wordt besteed aan de verpakking, 
die zo is ontworpen dat deze gemakkelijk kan worden 
gerecycleerd, met behulp van gerecycleerde of 
hernieuwbare grondstoffen. Al onze verpakkingen 
zijn CO2-neutraal dankzij herbebossings- en sociale 

regeneratieprojecten.
De “Made in Italy” productie vindt plaats 
in het Davines Village in Parma, op het 
hoofdkantoor van de groep, dat een 
gecertificeerde B Corp is die alleen energie 

uit hernieuwbare bronnen gebruikt.

ONZE BELOFTE
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

Geconcentreerde formuleringen met 
ingrediënten van natuurlijke oorsprong 
en functionele ingrediënten, vrij van 
dierlijke derivaten en grondstoffen die 
een negatieve invloed hebben op het 

milieu, zoals ethoxylaten, siliconen, minerale olie, 
kunstmatige kleurstoffen en sulfaten.



Kom meer te weten over onze producten, behandelingen en lifestyle tips op 
www.comfortzoneskin.nl
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