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Pure, geavanceerde huidverzorging 
om het verouderingsproces van de 
huid te vertragen en deze langdurige 
te beschermen. Het is klinisch bewe-
zen dat het de zichtbare tekenen van 
stress, vervuiling en een hectische le-
vensstijl corrigeert.

/skin regimen/, dat op celniveau 
werkt, creëert en onderhoudt de op-
timale voorwaarden voor een ge-
zondere en jeugdige huid, terwijl 
ook de meest voorkomende stress- en 
vervuiling gerelateerde verschijnse-
len, zoals uitdroging, dofheid, onvol-
komenheden, fijne lijntjes en rimpels, 
worden gecorrigeerd.
/skin regimen/ Modern Plant Che-
mistry™ is geformuleerd om volledig 
functioneel te zijn, met zeer geconcen-
treerde krachtige botanische en high-
tech ingrediënten, 100% natuurlijke 
aroma’s en verkoelende masseerbare 
texturen en vrij van alle onnodige en 
schadelijke bestanddelen voor de pla-
neet.

Het uniseks assortiment is ontworpen 
om te voldoen aan de behoeften van 
de hedendaagse multitaskers en het 
moderne leven, en bestaat uit een col-
lectie van producten die gemengd en 
op elkaar afgestemd kunnen worden 
in een 3-staps huidverzorgingsplan 
op maat: reinigen, corrigeren, bescher-
men.

De verpakking van /skin regimen/ 
is volledig recyclebaar, gemaakt van 
glas, aluminium en FSC-gecertifi-
ceerd papier en is CO2-neutraal, 
dankzij het door het bedrijf onder-
steunde herbebossingsproject Ethio 
Trees.

Alle producten worden vervaardigd 
in de Davines Village in Parma, Italië, 
een CO2-neutrale fabriek die gebruik 

maakt van energie uit hernieuwbare 
bronnen.
De gezichtsbehandelingen zijn het 
beste tegengif voor moderne ver-
moeidheid en stedelijke levensstijl en 
ideaal voor een drukke clientèle. Ze 
zijn aanpasbaar aan specifieke aan-
dachtspunten en zijn voorzien van een 
actieve verjongende peeling en de 
kenmerkende Rolling Roulage, een 
intensieve reoxygenerende massage, 
en een klinisch bewezen ontgiftend 
peelingsmasker. Om een volledig 
energie gevende mind-body ervaring 
te bevorderen wordt de gezichtsbe-
handeling ook bekrachtigd door Qi-
gong-technieken en /skin regimen/ 
Macro Waves Sound™. 

/het merk 
fast living/slow aging
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/de wetenschap 
lifestyle gerelateerde veroudering

Waar normale, biologische veroudering 
tot fijne lijntjes, droogheid en elastici-
teitsverlies leidt, zien we hierbij door-
gaans niet de opvallende veranderin-
gen die het gevolg zijn van lifestylefac-
toren. Diepere rimpels en lijntjes, in 
combinatie met meer pigmentvlek-
jes en een slappe huid, zijn het gevolg 
van uv-schade, vervuiling, roken, voe-
ding en de kwaliteit van onze slaap en 
gedachten. In feite resulteren al onze 
dagelijkse keuzes en de negatieve 
invloed van het milieu gezamenlijk 
in een versneld verouderingsproces 
dat we ‘lifestyle gerelateerde verou-
dering’ noemen. Deze stressfactoren 
veranderen de normale cellulaire 
processen van de huid; daarbij gaat 
het om o.a. DNA-methylering, glyca-
tie, oxidatie en inflammatie. Als deze 
processen verstoord worden, draagt de 
onbalans bij aan celafbraak en uitein-
delijk aan versnelde veroudering. Om 
een gezonde, jeugdige huid te bevorde-
ren moeten we eerst begrijpen hoe we 
deze negatieve triggerfactoren kunnen 
tegengaan.

Vervuiling.
Hierbij moeten we denken aan vaste 
deeltjes, gassen en natuurlijke bijpro-
ducten, die samen toxische stoffen vor-
men en zelfs de gezondheid van onze 
huid kunnen aantasten. Zo kan de uit-
stoot van verkeer tot rimpels en pig-
mentvlekjes leiden, voornamelijk via 
oxidatie. Ozon op grondniveau, niet te 
verwarren met de ozonlaag in de hoge-
re atmosfeer, is een belangrijk onderdeel 
van smog, die ontstaat wanneer warmte 
en zonlicht inwerken op de vervuilende 
uitstoot van auto’s en industriële bij-
producten. Studies hebben aangetoond 
dat blootstelling aan dit type ozon leidt 
tot rimpelvorming in het gelaat, onaf-
hankelijk van blootstelling aan de zon. 
Tenslotte is fijnstof (ook wel particulate 
matter of PM) een type vervuiling dat 
de gezondheid van de meeste mensen 
treft. PM veroorzaakt oxidatie en in-
flammatie, waardoor enzymen die col-
lageen afbreken worden gestimuleerd. 
Het gevolg is een geïrriteerde, overge-

Onze genen kunnen we niet veranderen, 
maar we kunnen wel onze lifestyle aanpassen 
om de gezondheid van onze huid, 
ons lichaam en onze geest te beschermen.”
Dr. Claudia Aguirre

INFLAMMATIE
reactie op huidstress

OXIDATIE
aanval van cellulaire

vrije radicalen

DNA-
METHYLERING
externe factoren
die celfuncties
beïnvloeden

GLYCATIE
aanval van suikers

op collageen en
elastine
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voelige huid die vatbaar is voor vroeg-
tijdige veroudering. Vervuiling door 
dieseluitlaatgassen, rook en kachels die 
op fossiele brandstof werken wordt in 
verband gebracht met epigenetische 
modificatie, zoals DNA-methylering. 
Deze veranderingen in de DNA-met-
hylering zijn gekoppeld aan de toename 
van huidaandoeningen zoals eczeem, 
psoriasis en zelfs huidkanker. De kwa-
liteit van de binnenlucht wordt beïn-
vloed door vele factoren: het type en de 
bedrijfsomstandigheden van de vervui-
lingsbronnen, de ventilatieomstandig-
heden en de binnenactiviteiten. Er zijn 
verschillende luchtverontreinigende 
stoffen binnenshuis erkend, waaron-
der CO, 03, vluchtige en semi-vluchti-
ge organische stoffen (VOS), PM, ra-
don en micro-organismen. Het meest 
voorkomende effect heet sick building 
syndrome (SBS), waarbij mensen on-
gemakkelijke of acute gezondheidsge-
volgen ervaren zoals irritatie van neus, 
ogen en keel, allergieën, enzovoort. De 
oorzaak hiervan kan niet worden vast-
gesteld, maar het syndroom verdwijnt 
soms nadat de betrokken persoon het 
kantoor of gebouw heeft verlaten. De 
luchtkwaliteit binnenskamers kan wor-
den verbeterd en verminderd, afhanke-
lijk van de ventilatiesnelheid in de ka-
mer. Er zijn verschillende bronnen van 
deze verontreinigende stoffen te achter-
halen, waaronder ook de antropogene 
bronnen (zoals houten bouwmaterialen, 
verf op oliebasis, geurige decoraties en 
kamerplanten) die VOC’s in verschil-
lende concentraties uitstoten.

UV.
Uv-straling is waarschijnlijk de best 
bestudeerde milieufactor die bijdraagt 
aan oxidatie en versnelde huidver-
oudering. De straling is van invloed 
op alle lagen van de huid en op tal 
van huidfuncties, zoals pigmentatie, 
DNA-herstel en bescherming tegen 
oxidanten. Je hoeft geen verbranding 
door de zon op te lopen om de schade 
te zien. De meeste lichtveroudering is 
het gevolg van dagelijkse blootstelling 
aan een milde, lichte dosis uv-straling. 
Denk alleen maar aan het dagelijkse 
woon-werkverkeer - in de loop der ja-
ren zullen de huidzones die tijdens die 

reis aan de zon worden blootgesteld, 
sneller verouderen dan de niet-blootge-
stelde delen.

Blauw licht.
Blauw licht wordt ook wel HEV, High 
Energy Visible light genoemd.  De be-
langrijkste bron van blauw licht waar-
aan we worden blootgesteld is de zon, 
maar we krijgen ook een aanzienlijke 
dosis van onze schermen en binnenver-
lichting. We besteden een groot deel 
van ons dagelijks leven voor scher-
men en dat kan een versnelde verou-
dering veroorzaken.  Maar blauw licht 
is niet helemaal slecht. In feite speelt 
blauw licht een cruciale rol in het be-
houd van een goede gezondheid, om-
dat dit het circadiaanse ritme van ons 
lichaam reguleert - onze natuurlijke 
slaap-waakritme. De huid kan zichzelf  
in normale omstandigheden bescher-
men dankzij het vermogen om licht te 
detecteren en zich eraan aan te passen. 
Hoe dan ook, een constante en hoge 
blootstelling aan blauw licht kan de 
huid negatief  beïnvloeden. Het duide-
lijkste bewijs is dat blauw licht door de 
productie van reactieve zuurstofsoor-
ten bijdraagt aan de uitdroging van 
de huid, bruine vlekken, melasma en 
de afbraak van collageen veroorzaakt 
en vervolgens leidt tot rimpels en ver-
slapping van de huid.

Psychologische stress.
We hebben allemaal wel eens psycho-
logische stress ervaren, maar dit kan 
een stille moordenaar zijn. Diep-
gaande psychologische stress stimu-
leert een biologische cascade van ge-
beurtenissen waarbij het autonome 
zenuwstelsel betrokken is, evenals 
het renine-angiotensinesysteem en 
de hypothalamus-hypofyse-bijnieras 
(hhb-as). Deze systemen dienen om ons 
lichaam in balans te houden, maar lang-
durige activering via stress kan chro-
nische immuundysfunctie, verhoog-
de oxid tieve stress en DNA-schade 
in sommige of alle organen tot gevolg 
hebben. Dat wil zeggen dat de stress 
van je belastingaangifte een vergelijk-
bare biologische reactie kan veroorza-
ken als bij een gazelle die op de loop is 
voor een jachtluipaard. Psychologische 
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stress kan inflammatoire huidaandoe-
ningen veroorzaken of verergeren, her-
stel van de huidbarrière verminderen, 
de immuunfunctie van de huid schaden 
en de water-lipidenverhouding veran-
deren. Op onze huid wordt dit zicht-
baar als dehydratatie, een vlekkerige 
huid, gevoeligheid en kan er huiduit-
slag optreden.

Voeding.
Ook ons voedingspatroon kan de kwa-
liteit van de huid beïnvloeden. Een di-
eet dat rijk is aan antioxidanten kan 
huidveroudering vertragen, terwijl een 
dieet van bewerkte voedingsmidde-
len tot inf lammatie kan leiden. Vooral 
voedsel met veel suiker wordt in ver-
band gebracht met rimpelvorming. Dit 
komt door een specifiek proces dat gly-
catie wordt genoemd. Glycatie treedt 
op wanneer de suiker in de bloedbaan 
zich bindt aan eiwitten, waardoor scha-
delijke bijproducten ontstaan die uitein-
delijk de structurele integriteit van de 
huid - collageen en elastine - aantasten. 
Zelfs het eten van gebakken of aange-
brand voedsel (bijv. van de barbecue), 
kan de reeds gevormde bijproducten in 
ons lichaam brengen en zo ontstekin-
gen en oxidatie veroorzaken.

Roken.
Ook roken kan als een vorm van ver-
vuiling worden beschouwd. Jarenlang 
roken wordt sterk in verband gebracht 
met voortijdige huidveroudering, zelfs 
wanneer de huid niet aan de zon wordt 
blootgesteld. Na het roken stijgt de 
temperatuur van de huid en wordt 
deze beroofd van zuurstof. Dit leidt 
tot oxidatie, afbraak van de huidma-
trix en uiteindelijk rimpelvorming. 
Bovendien zet rook zich af op de huid, 
wat verstopte poriën en een vale teint 
tot gevolg kan hebben.

Slaap.
Slaaptekort is een serieuze zaak. 
Slaaptekort wordt inmiddels in ver-
band gebracht met allerlei chroni-
sche ziekten, zoals diabetes type II, 
obesitas, hart- en vaatziekten en zelfs 
kanker. Slapeloosheid en de daaruit 
voortvloeiende inflammatie leiden 
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HORMONALE 
HUIDREACTIE 
OP STRESS 

Uv vervuiling, rook

EXTERNE FACTOREN

INTERNE FACTOREN

emotionele stress, voeding, 
slaap, lichaamsbeweging

1. RECHTSTREEKS IN DE HUID
Aanmaak van cortisol, bèta-endorfine 
en andere stoffen.
Wilde indigo werkt in op dit 
mechanisme en op deze specifieke 
hormonen. 

1. VIA DE HERSENEN 
EN DE DARMEN
Het natuurlijke aroma helpt lichaam 
en geest in balans te brengen.
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wat de huid betreft tot hangende oog-
leden, donkere kringen onder de ogen, 
een vale huid, meer rimpels, fijne lijn-
tjes en afhangende mondhoeken. Ge-
lukkig kunnen deze huidveranderingen 
worden tegengegaan door voldoende 
slaap ‘s nachts. Ruim acht uur slaap per 
nacht wordt aanbevolen.

Lichaamsbeweging.
Onderzoekers hebben ontdekt dat 
naast ongezonde voeding ook een zit-
tende lifestyle een hoog homocysteï-
negehalte lijkt te veroorzaken, wat tot 
verkeerde methylering leidt. Gezond 
eten en lichaamsbeweging kunnen di-
recte voordelen opleveren voor het in 
stand houden van een goede methyle-
ring.

Cortisol en gestreste huid.
De huid is van levensbelang voor onze 
overleving in het algemeen – het voelen 
en neutraliseren van omgevingsveran-
deringen zijn belangrijke functies die 
snel en onafhankelijk moeten plaats-
vinden. Recente wetenschappelijke 
studies hebben bovendien aangetoond 
dat de huid niet alleen reageert op 
hormonen, maar ook een producent 
van hormonen is. Daarmee wordt de 
huid een onafhankelijk neuro-endo-
crien orgaan, dat veranderingen in de 
omgeving kan opmerken en deze in-
formatie in chemische berichten kan 
omzetten. Hormonen die in de huid 
worden aangemaakt, zoals cortisol en 
bèta-endorfine, sturen een feedback-
bericht naar de hersenen en kunnen 
daarom de centrale stressreactie van 
het lichaam ‘finetunen’. De huid is de 
perfecte interface tussen de omgeving 
en de geest, met een specifieke rol 
bij het reguleren van de lokale en 
algehele homeostase, de algemene 
inflammatie en het humeur.

Effecten van stress op de huid
- Temperatuurverhoging.
- Inflammatie.
- Dehydratatie.
- Vertraagde celvernieuwing.
- Beschadigde huidbarrière.
- Verhoogde talgproductie.
Temperatuurverhoging

Op momenten met verhoogde stress 
of opwinding stijgt onze temperatuur, 
waardoor de huid rood wordt (blozen).
Inflammatie
Psychologische stress activeert de ont-
stekingsreactie; dit wordt ook weerspie-
geld in onze huid. Pro-inflammatoire 
moleculen worden via de bloedsomloop 
vervoerd en kunnen inflammatoire 
huidaandoeningen, zoals dermatitis, 
rosacea en gevoeligheid opwekken of 
verergeren.
Dehydratatie
Verder is aangetoond dat psychologi-
sche stress de huid van zijn natuurlijke 
vochtbalans berooft. Deze dehydratatie 
kan resulteren in fijne lijntjes en een 
vale, doffe huid.
Verminderde celvernieuwing
Naarmate we ouder worden, neemt de 
snelheid waarmee onze huidcellen zich 
vernieuwen af. Exfoliëren is belangrijk 
om de dode huidcellen van het opper-
vlak te verwijderen en een snellere cel-
vernieuwing te stimuleren.
Beschadigde huidbarrière
Psychologische stress, een droog kli-
maat, huidaandoeningen of aantasting 
van het immuunsysteem kunnen tot 
een niet-optimale barrière leiden. Als 
de barrière eenmaal is aangetast, wordt 
deze doorlatend en kunnen andere 
huid-aandoeningen verergeren omdat 
chemicaliën en pathogenen gemakke-
lijk kunnen binnendringen en inflam-
matie veroorzaken.
Verhoogde talgproductie
Stress, hormonale schommelingen, kli-
maat en dieet kunnen ervoor zorgen 
dat onze talgklieren overuren maken 
en meer talg produceren dan we nodig 
hebben voor een frisse teint. Stresshor-
monen activeren talgklieren,
wat in combinatie met inflammatie tot 
huiduitslag kan leiden. 
Ongeacht of de stress psychisch is of 
veroorzaakt wordt door milieufac-
toren - het resultaat is een gestreste 
huid. Daarom moeten we onze huid 
beschermen met een huidverzor-
gingsplan en een lifestyle die flexibel 
zijn en efficiënt kunnen inspelen op 
onze dagelijkse ups en downs.
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Getest op mentaal welzijn
en huidverbetering.
In een innovatieve, onafhankelijke 
klinische pilotstudie, op basis van 
ECG-opnamen, speekselmonsters en 
psychometrische testen/ gedragstes-
ten onder 40 vrouwen van 25 tot 50 
jaar, werd het effect op de stressres-
pons onderzocht van een beautyrou-
tine met /skin regimen/-producten 
op basis van functionele zintuigelijke 
ingrediënten, etherische oliën en toe-
passing van speciale massagetechnie-
ken. De resultaten werden vergeleken 
met een routine met placeboproduc-
ten zonder functionele zintuigelij-
ke ingrediënten, etherische oliën en 
gebruik van massagetechnieken. De 
studie is gepubliceerd in het belang-
rijkste wetenschappelijke tijdschrift 
“Stress: The International Journal on 
the Biology of Stress”. Men onder-
zocht zowel de directe resultaten, als 
de resultaten op de lange termijn. Aan 
het begin van het onderzoek testten 
alle testpersonen zowel de /skin regi-
men/ - als de placeboproducten, om 
de directe resultaten
van beide opties te meten. De test-
personen gebruikten de twee crèmes 
in willekeurige volgorde, om te voor-
komen dat het effect van de ene het 
effect van de andere zou beïnvloeden. 
De crèmes werden bovendien blind 
getest; de testpersonen wisten niet 
welk soort crème ze gebruikten.

Direct resultaat: tijdens deze eerste 
sessie werd aangetoond dat de /skin 
regimen/-producten kunnen bijdra-
gen aan een positieve stimulering van 
de neurologische aspecten die samen- 
hangen met welzijn, ontspanning en 
bescherming tegen stressgerelateerde
verstoringen. Dit effect werd niet 
vastgesteld na het aanbrengen van 
de placeboproducten. Aan het einde 
van de eerste sessie werden de test-
personen willekeurig verdeeld in twee 
groepen van elk twintig testpersonen.
De ene (‘behandelde’) groep kreeg /
skin regimen/-producten; de andere 

groep kreeg placeboproducten (‘con-
trolegroep’). De crèmes werden bo-
vendien blind getest; de testpersonen 
wisten niet welk soort crème ze ge-
bruikten. De twee groepen gebruik-
ten het product vervolgens 28 aaneen-
gesloten dagen.

Resultaten op de lange termijn: 
langdurig gebruik van de /skin re-
gimen/-producten leverde positieve 
resultaten op die niet bij de placebo-
groep werden vastgesteld.
- verlaging van de cortisolspiegel in 

rust
- remming van stress-geïnduceerde 

cortisolactivatie
- vermindering van angstgevoelens
- verbeterde gedragsgerichte strate-

gieën om problemen het hoofd te 
bieden

- verbetering van het stemmingspro-
fiel.
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De formules van /skin regimen/ 
zijn ontwikkeld voor totale functio-
naliteit, met een moderne aanpak van 
huidverzorging, die van binnenuit 
versterkt en inwerkt op de huid, wat 
een gunstige invloed op de geest heeft 
en vice versa: 

- hooggeconcentreerde, krachtige plant-
aardige ingrediënten en hightech ingre-
diënten.

- zonder kunstmatige geurstoffen, silico-
nen, dierlijke grondstoffen, kunstmatige 
kleurstoffen, minerale oliën, oxybenzon, 
SLS en SLES.

- op een zoektocht om ethoxylaten, acry-
laten en EDTA uit onze formules te 
verwijderen.

- 100% natuurlijke aroma’s.
- verkoelende masseerbare texturen 
- geschikt voor veganisten

/modern plant chemistry™ 
en clean formulation.  

Longevity Complex™.
De exclusieve mix van biologische 
superfoodextracten en high tech 
ingrediënten, die de effecten van 
stress en versnelde veroude ring 
tegengaan, komt terug in de hele 
lijn. De mix bevat de anti-inflamma-
toire stof wilde indigo, dat overtollig 
cortisol moduleert en bèta-endorfine 
stimuleert, maquibessen met antho-
cyaninen, d.w.z. krachtige antioxi-
danten, spinazie en carnosine, een 
dipeptide, voor antiglycatie.
Dankzij het hoge gehalte aan folium-
zuur bevordert spinazie ook een cor-
recte DNA-methylering.

LIFESTYLEGE-
RELATEERDE 

VEROUDERING
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Natuurlijk functioneel
aroma.
Het 100% natuurlijke versterkende 
aroma dat het evenwicht herstelt is 
een genderneutrale, moderne blend 
van vier etherische oliën: jeneverbes, 
copaiba, rozenhout en rode ceder. 
De gunstige eigenschappen van deze 
oliën weerspiegelen de aard van de bo-
men waaraan ze onttrokken zijn: deze 
houtsoorten, harsen en bessen staan 
erom bekend dat ze ons bewustzijn 
stimuleren en de kracht en het uit-
houdingsvermogen bieden die we 
nodig hebben om de uitdagingen van 
het leven aan te kunnen en emotionele 
wonden te helen.

Jeneverbes: de gom die aan de bes-
sen wordt onttrokken is een effectief 
neurotonicum dat kan helpen in 
geval van stress, angst en algehele 
burn-out. Het algemene effect ervan 
op het emotionele zenuwstelsel is dat 
het negatieve emoties verdrijft, 
zoals onzekerheid, eenzaamheid, ver-
driet en schuldgevoel.

Copaiba: de hars is een exsudaat, ver-
kregen van de stam van de Copaifera 
Officinalis L. Het heeft een heerlijke 
zoete geur die doet
denken aan warme honing. Bij inade-
ming heeft deze geur een opbeurend 
effect op het humeur en verlicht hij 
mogelijke angstgevoelens en stress.

Rozenhout: de etherische olie wordt 
onttrokken door middel van stoom-
distillatie van de stam. De olie heeft 
een verfijnd, enigszins vrouwelijk 
aroma dat depressie helpt behandelen, 
de geest tot rust brengt en een gevoel 
van geluk en kracht geeft.

Rode ceder: de etherische olie, ont-
trokken aan de takken en wortels, 
heeft een karakteristiek aroma dat 
doet denken aan potloodslijpsel. De 
olie kalmeert de geest en verlicht ner-
veuze spanning. Energetisch gezien is 
etherische rode cederolie uiterst
nuttig in geval van angst. Het heeft 
een krachtige, versterkende en be-

moedigende werking op lichaam en 
geest. Een nieuwe 100% natuur-
lijke formulering, ontwikkeld om 
het scheerritueel en de wereld van de 
man te verrijken met een functioneel 
en onderscheidend aroma. De karak-
teristieke noten van Rozenhout en 
Rode ceder worden gecombineerd 
met twee topnoten van Sparbalsem 
en Zwarte peper die een aangenaam 
verkwikkend en zuiverend effect heb-
ben. Het aroma is compleet met een 
hart van Salie en Scharlei, dat een 
kalmerend effect heeft op de huid. 
Beide producten zijn klinisch ge-
test en bewezen “niet irriterend”, 
voor het comfort en de veiligheid van 
de huid, op basis van een 48-urige ge-
sloten plakproef onder semi-occlusie 
bij 25 personen in de leeftijd van 18-
70 jaar.

Verkoelende masseerbare 
texturen.
Omdat stress ons humeur beïnvloedt 
en de huidtemperatuur verhoogt, zijn 
onze Microalgae Essence, Tripep-
tide Cream en Night Detox ontwik-
keld om met aandacht te worden 
aangebracht. De specifieke textuur 
ervan helpt de huid te koelen en de 
warmte die het gevolg is van de in-
flammatie tegen te gaan. Lees meer 
over de /skin regimen/ Mindful Mas-
sage en nodig uw gasten uit om deze 
stressverlichtende aanbrengmethode 
te volgen. Goed voor huid én geest!
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/de professionele peelings 
doelstellingen en kenmerken

Chemische peelings zijn behandelin-
gen die met moleculen worden uitge-
voerd die juist dat genereren wat we 
normaal gesproken proberen te be-
perken, namelijk een ontsteking, een 
proces dat ten grondslag ligt aan de 
veroudering van de huid. Echter, wan-
neer goed uitgevoerd, kan het juist een 
regeneratieproces op gang brengen 
dat zeer gunstig is voor de huid.Zuren 
zijn zeer veelzijdig, multifunctioneel 
en hebben verschillende afmetingen 
en eigenschappen. Ze kunnen worden 
gecombineerd om zeer specifieke en 
gerichte werking uit te voeren. Zuren 
kunnen voor verschillende doeleinden 
worden gebruikt, zoals: 
- De huid zuiveren en van zuur stof 

voorzien, hydrateren en bescher men 
tegen onzuiverheden
- Vergrote poriën verkleinen, waardoor 
de struc tuur van de huid verbetert 
- Rimpels verminderen en stevigheid 
geven 
- Een gelijkmatige en heldere teint cre-
eren
- Pigmentafwijkingen verlichten en 
verminderen 
- Huidonvolmaaktheden verminderen 
die gepaard gaan met een teveel aan 
talg.

Indeling van peelings.
Chemische peelings kunnen worden 
ingedeeld in 4 levels, op basis van hun 
functie, hun werkingsdiepte en hun 
corrigerende effectiviteit.

TYPE PEELING NIVEAU VAN DE WERKING EFFECTIVITEIT

ZEER 
OPPERVLAKKIG

Stratum corneum 
(hoornlaag)
Stratum granulosum 
(korrellaag)

Het bevordert de egaliteit van de teint en een 
gezond en stralend uiterlijk.
Geschikt voor seborrhea en acne.

OPPERVLAKKIG Einde van de onderste laag
Het vermindert de zichtbaarheid van 
littekens en oppervlakkige rimpels en het gaat 
fotoveroudering in een vroeg stadium tegen.

MIDDEN Waaronder papillaire 
dermis

DERMATOLOGISCH GEBRUIK
Geschikt voor de behandeling van acnelitte-
kens, oppervlakkige en medium-diepe hyper-
pigmentatie, dyskeratose in het beginstadium.

DIEP Bovenste reticulaire laag
DERMATOLOGISCH GEBRUIK
Geschikt voor diepe littekens, middelgrote 
rimpels, keratosen, hyperpigmentatie.

ZE
ER
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PP

ER
-

VL
AK

KI
G

OP
PE

RV
LA

KK
IG

MI
DD

EN

DI
EP

EPIDERMIS

DERMIS

HYPODERMIS

STRATUM CORNEUM

BASALE LAAG
DERMOEPIDERMALE VERBINDINGSLAAG

PAPILLAIRE DERMIS

RETICULAIRE DERMIS
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Factoren die van invloed 
zijn op de effectiviteit van 
de peeling.
Type zuur – afmetingen.
De moleculaire afmetingen van de zu-
ren beïnvloeden hun penetratie door de 
huid: hoe kleiner het molecuul, hoe be-
ter zij kunnen penetreren door de ruim-
tes tussen de hoorncellen.
De concentratie.
- bij lage concentraties: de hydrate-
rende werking van de zuren is maatge-
vend; de chemische structuur ervan laat 
toe dat de watermoleculen in de onder-
ste lagen van de opperhuid vastgehou-
den worden en daarmee uitdroging van 
de huid voorkomen.
- bij hogere concentraties: de zuren 
bevorderen een medium - oppervlakki-
ge peeling als gevolg van hun werking 
om de binding tussen de hoorncellen te 
verzwakken.
De pH-waarde.
Als het product dichter bij pH 3 komt, 
verhoogt het zijn afschilferings- en in-
dringingsvermogen en bereikt zo de 
diepere lagen van de huid. Door de cos-
meticarichtlijn mag de pH-waarde niet 
onder de 3 komen. Over het algemeen 
heeft een product voor thuisgebruik een 
iets hoger pH-bereik dan een professi-
oneel product om ervoor te zorgen dat 
het veilig kan worden gebruikt.
De structuur.
De consistentie van het product kan 
van invloed zijn op de effectiviteit. Hoe 
vloeibaarder het product, hoe beter het 
doordringt in de huid. Een product dat 
zeer vloeibaar is, kan echter risicovoller 
zijn om te gebruiken, omdat de kans be-
staat dat het in gevoelige delen van het 
gelaat terechtkomt, zoals de ogen en de 
slijmvliezen. In de formulering moet 
daarom de juiste viscositeitsbalans ge-
vonden worden, zodat het product op 
de juiste maar veilige manier kan in-
dringen.
De toepassing.
De toepassingsmethode beïnvloedt de 
effectiviteit van het product. Door het 
herhaaldelijk in lagen aanbrengen kunt 
u de effectiviteit maximaliseren en de 
werking ervan afstemmen op het te be-
handelen huidtype.

Werkingsmechanisme van 
peelings.
De zuren die een gecontroleerde ontste-
king veroorzaken, activeren de afweer-
mechanismen van de huid die dan, om 
het evenwicht te herstellen, de celver-
nieuwing stimuleren. Desquamatie is het 
fysiologische peelingproces van de huid, 
een fundamentele stap in de regeneratie-
cyclus die bestaat uit het verwijderen van 
kleine hoornschubben uit de meest op-
pervlakkige laag van de epidermis. Door 
dit mechanisme verschijnen er nieuwe 
cellen uit de diepere lagen die helpen om 
de functionaliteit van de huidbarrière 
te creëren en het uiterlijk van de huids-
tructuur te verbeteren. In feite worden 
er voortdurend nieuwe cellen gevormd 
in de basale laag van de epidermis. Van 
hieruit migreren en differentiëren de cel-
len zich tot de meest oppervlakkige laag, 
de zogenaamde stratum corneum. Naar-
mate we ouder worden wordt het schil-
feren vertraagd en wordt de huid dikker, 
verliest elasticiteit en wordt droog, ge-
rimpeld en mat van kleur. Het gebruik 
van peelings is daarom zeer geschikt om 
de celvernieuwing te stimuleren en een 
optimale cellulaire activiteit te herstellen 
die typisch is voor een jonge en even-
wichtige huid.

Om voor afschilfering te zorgen, werken 
de zuren op het niveau van de verbin-
dingen tussen de keratinocyten, ook wel 
desmosomen genoemd. Ze verzwakken 
en doorbreken de intercellulaire bindin-
gen en activeren zo de celvernieuwing  
en creëren daarmee een effect van grote-
re helderheid, maken de huid gladder en-
hebben een algemeen verjongend effect. 

LOOPTIJD

14 DAGEN

14 DAGEN
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Onze peelings - actief  
maar niet agressief.
Met /skin regimen/ hebben we besloten 
om twee formuleringen te ontwikkelen, 
die zich onderscheiden in de pH-waarde, 
het type en de concentratie van de zuren:
- eentje voor professioneel gebruik
- eentje gewijd aan het thuisgebruik ter 
voorbereiding en het onderhoud van 
professionele behandelingen.
Zodat elkaar versterkende schoonheids-
routines voor en na de behandeling kun-
nen worden gecreëerd om de structuur 
van de huid te verbeteren en onmiddel-
lijke en langdurige resultaten gegaran-
deerd kunnen worden.
Focus op zuren.
Glycolzuur: een van de meest gebruikte 
alfahydroxyzuren vanwege de verdraag-
zaamheid van de huid. Het is het zuur 
met een kleinere moleculaire structuur. 
Daardoor heeft het een uitstekend in-
dringingsvermogen en activeert het een 
krachtige werking op de celvervanging 
voor een diepe, intensieve vernieuwing. 
In onze producten gebruiken we een syn-
thetisch molecuul, met gecontroleerde en 
gegarandeerd chemisch-fysische eigen-
schappen.
Melkzuur: een alfahydroxyzuur dat de 
bindingen tussen de hoorncellen ver-
zwakt, waardoor de onthechting van 
dode cellen wordt bevorderd en de dik-
te van de hoornlaag wordt verminderd. 
Het bindt de watermoleculen en voor-

komt verdamping op de huid, waardoor 
een effectieve vochtinbrengende werking 
wordt bevorderd. In onze producten ge-
bruiken we een melkzuur van natuurlijke 
oorsprong, verkregen door biofermenta-
tie op basis van een substraat dat wordt 
verkregen tijdens de verwerking van 
druiven.
Citroenzuur: een alfahydroxyzuur dat 
de exfoliërende en vernieuwende wer-
king combineert. Het zuur heeft ook een 
sterk antioxiderend vermogen. Het wordt 
goed verdragen en werkt samen met gly-
colzuur voor een diepe, intensieve ver-
nieuwing. In onze producten gebruiken 
we een citroenzuur van natuurlijke oor-
sprong, verkregen door biofermentatie 
uit plantaardige substraten.
Lactobionisch zuur: een bionisch zuur, 
dat een ontwikkeling van alfahydroxyzu-
ren is. Het bevordert een tragere afschil-
fering en heeft bovendien een interessante 
antioxiderende en hydraterende werking. 
Het is in staat om zware metalen op de 
huid te binden en de vorming van vrije 
radicalen tegen te gaan. In onze produc-
ten gebruiken we lactobionisch zuur dat 
wordt verkregen door chemische modifi-
catie van plantensubstraten.
Gluconolacton: een poly-hydroxyzuur 
met een progressieve en delicate exfolië-
rende werking. De cyclische moleculaire 
structuur maakt het bijzonder verdraag-
zaam bij het aanbrengen en de talrijke 
aanwezige hydroxylgroepen geven het 
een uitstekend vermogen om water te 

DE PRODUCTEN GEBRUIK ACTIEVE BESTANDDELEN pH ACTIEVE BESTANDDELEN

acid preparator Professioneel Citroenzuur tot basische 
concentratie 3.5 – 4.5

Zorg ervoor dat de huid grondig ge-
reinigd en droog is. Met wattenschijf-
jes aanbrengen en op de huid van het 
gelaat, de hals en het decolleté deppen.

face renewer Professioneel

Glycozuur 25%
Melkzuur 10%
Citroenzuur 5%
Gluconolacton 5%

3.0 – 3.5

Na het aanbrengen van /skin 
regimen/ acid preparator het 
product met een kwast aanbrengen en 
5 minuten laten inwerken (maximaal 
10 minuten als het product goed 
verdragen wordt). Verwijder het 
product en breng /skin regimen/ 
neutralizer aan.

neutralizer Professioneel

Arginine (aminozuur dat 
de pH-waarde van de 
zuren neutraliseert en de 
huid perfect beschermt en 
hydrateert)

8 – 10

Na de behandeling met /skin 
regimen/ face renewer op de 
huid aanbrengen. Met wattenschijfjes 
aanbrengen en op de huid van het 
gelaat, de hals en het decolleté deppen.

glyco-lacto peel Thuisgebruik Glycozuur 10%
Lactobionische zuur 6% 3.2 – 3.7

Breng het product aan op een gerei-
nigde en gebufferde huid. Laat het tot 
10 minuten inwerken en spoel het dan 
af met water.
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Type 1
Licht, bleek

Verbrandt altijd, wordt 
niet bruin

Type 2
Wit, blank

Brandt meestal, moeilijk 
om bruin te worden

Type 3
Medium, wit tot 

olijfkleurig
Verbrandt soms mild, 
wordt geleidelijk aan 
bruin tot olijfkleurig

Type 4
Olijf, gematigd 

bruin
Verbrandt bijna nooit, 

bruint met gemak tot een 
matig bruine huidskleur

Type 5
Bruin, 

donkerbruin
Verbrandt zeer zelden, 
zeer gemakkelijk om 

bruin te worden

Type 6
Zwart, zeer donker, 

bruin tot zwart
Verbrandt nooit, 

zeer gemakkelijk om 
bruin te worden, diep 

gepigmenteerd

DE FITZPATRICK-CLASSIFICATIE

binden en heeft daarmee een effectieve 
vochtinbrengende werking op de huid. 
In onze producten maken we gebruik 
van natuurlijke gluconolacton, verkregen 
door biofermentatie uit maïssiroop.
Professionele peelingtips.
Bij het overwegen van het toepassen van 
een peeling is het essentieel om de huid 
te beoordelen, en daarbij rekening te hou-
den met de algemene kenmerken, de mate 
van veroudering, de aanwezige beschadi-
gingen, het huidtype en de te bereiken 
doelen. Zodra de meest geschikte peeling 
is gekozen, moet de klant ten minste 7-10 
dagen voor de behandeling blootstelling 
aan intensief zonlicht, UV-lampen of in-
tense kou vermijden. De zuren kunnen 
lichtgevoeligheid veroorzaken: na de be-
handeling is het altijd nodig om tot een 
maand na de laatste toepassing van de 
peeling het gebruik van UVA-UVB zon-
nebescherming aan te bevelen. Het is be-
langrijk om te benadrukken dat bij don-
kere huidtypen -van III tot VI volgens 
de Fitzpatrick-classificatie- het onacht-
zame gebruik van peelings kan leiden tot 
post-inflammatoire hyperpigmentatie. 
De reactie van het weefsel op de ontste-
king stimuleert in feite de werking van 
de melanocyten, met als gevolg een toe-
name van de productie van melanine die 
wordt overgedragen naar de verschillen-
de lagen van de epidermis. Cliënten met 
een donker huidtype, fysiologisch rijker 
aan melanine en gekenmerkt door een 
intense werking van melanocyten, lopen 
achteraf een groter risico op esthetisch 
evidente ontstekingen van de hyperpig-
mentatie. Om deze reden worden me-
dium en diepe peelings niet aanbevolen 
voor donkere huidtypes. Oppervlakkige 
peelings kunnen daarentegen veilig wor-
den gebruikt, mits de instructies voor het 
gebruik van zonnebrandcrèmes in alle fa-

sen van de schoonheidsroutine zorgvul-
dig worden opgevolgd.
Professionele tips
- Controleer altijd of er geen herpes of 
huidletsel aanwezig is, waardoor de pee-
ling niet uitgevoerd kan worden (con-
tra-indicatie).
- Wees voorzichtig bij het aanbrengen 
van het product: de gebieden om de ogen 
en de slijmvliezen mogen nooit behandeld 
worden. U kunt het gebied rond de ogen 
beschermen door twee met water be-
vochtigde wattenschijfjes aan te brengen.
- Controleer tijdens het aanbrengen en 
de inwerkingstijd voortdurend het effect 
van de zuren en onderschat de mogelijk-
heid van ongemak voor de klant niet: elke 
huid kan anders reageren bij contact met 
het product, evenals tijdelijke aandoenin-
gen veroorzaken.
- Verwijder het product in geval van 
overmatige roodheid of tintelingen.
Tips voor thuisgebruik
Vermijd peeling na een sauna-bezoek, 
blootstelling aan stoom of intense licha-
melijke activiteiten: de activering van de 
bloedsomloop en het gevoel van warmte 
afkomstig van deze activiteiten maken de 
huid ontvankelijker en soms overgevoe-
lig voor zuren. Tijdens het aanbrengen is 
het normaal om een licht tintelend gevoel 
waar te nemen, dit gevoel verdwijnt ech-
ter bij het verwijderen van het product: 
in geval van overmatige irritatie moet de 
inwerkingstijd worden verkort. Gebruik 
koel of koud water om de peeling te ver-
wijderen: dat helpt om eventuele onge-
makken te verlichten.
Overstimuleer de huid niet: vermijd tij-
dens een peelingcyclus het gebruik van 
andere chemische of mechanische exfolië-
rende producten en geef de voorkeur aan 
milde reinigingsmiddelen.
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/de power peel methode
doelstellingen en kenmerken

Het gebruik van specifieke verzor-
gingsproducten voor, tijdens en na de 
professionele peelingbehandelingscy-
clus garandeert een betere effectivi-
teit en veiligheid. Om het kiezen van 
de juiste schoonheidsroutine gemak-
kelijker te maken, moet in gedachten 
worden gehouden dat de huid in twee 
macro-categoriën kan worden onder-
verdeeld:
Normale tot resistente huid

- dikke en verharde structuur
- neiging om vettig te zijn met op-
pervlakkige rimpels en discrete 
aanwezigheid van verouderingste-
kenen

- vergrote poriën en ophoping van 
talg en onzuiverheden

- neiging tot onzuivere huid 
- neiging om tekenen van huidver-
oudering en een ongelijkmatige 
teint te vertonen

Normale tot dunnere huid
- fijne en niet-elastische structuur
- neiging tot uitdroging die vaak ge-
paard gaat met het voortijdig ver-
schijnen van fijne lijntjes

- typisch, kenmerkend voor zeer lichte 
huidtypen met rood haar en sproe-
ten

Het is ook essentieel om te onthouden 
dat er persoonlijke omstandigheden 
kunnen bestaan waardoor peeling 
NIET wordt aanbevolen, in het bij-
zonder:

- reactieve, gevoelige of gesensibili-
seerde huiden

- melasma
- situaties van post inflammatoire 
hyperpigmentatie 

- couperosehuid
- isotretinoïne-acnetherapie, lopend 
of minder dan 6 maanden geleden 
gestopt

- persoonlijke aanleg voor de ont-
wikkeling van littekens en keloïden

- dermatologische aandoeningen 
(dermatitis, psoriasis, herpes)

1. voorbereiding thuisgebruik

/skin regimen/ beveelt de volgende aanpak voor de professionele behandeling 
en het thuisgebruik aan, om in alle veiligheid onmiddellijk zichtbare en duur-
zame resultaten te verkrijgen.

    normale tot resistente huid

ochtend
tripeptide cream of
polypeptide rich cream

urban shield SPF30

avond
1.5 retinol booster voor 15 dagen 

tripeptide cream of
polypeptide rich cream

      normale tot dunnere huid

ochtend
tripeptide cream of
polypeptide rich cream

urban shield SPF30

avond
glyco-lacto peel een keer per week 
vóór urban longevity facial™.

tripeptide cream of
polypeptide rich cream
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WEEK 1_Urban Longevity Facial™
WEEK 2_Urban Longevity Facial™
WEEK 3_Urban Longevity Facial™

(Optioneel) WEEK 1_Urban Detox Facial 
(Speciaal aanbevolen voor de onzuivere oudere huid)

* Gebruik gedurende minstens een maand na het peelingprogramma en vermijd 28 
dagen blootstelling aan de zon.

**Speciaal aanbevolen voor de onzuivere oudere huid.

2. professionele gezichtsbehandeling

2.2 thuisgebruik tijdens behandeling

normale tot resistente huid

ochtend
tripeptide cream of
polypeptide rich cream

urban shield SPF30

avond
glyco-lacto peel twee keer per week 1 
maand na de behandelingscyclus 

tripeptide cream of
polypeptide rich cream

      normale tot dunnere huid

ochtend
tripeptide cream of
polypeptide rich cream

urban shield SPF30

avond
glyco-lacto peel een keer per week 1 
maand na de behandelingscyclus

tripeptide cream of
polypeptide rich cream

3. thuisgebruik na de behandeling

normale tot resistente huid

ochtend
1.85 HA booster**

tripeptide cream /
polypeptide rich cream

urban shield SPF30*

avond
1.5 retinol booster elke nacht

glyco-lacto peel een keer per week
gedurende een maand

tripeptide cream / 
polypeptide rich cream

normale tot dunnere huid

ochtend
1.85 HA booster**

tripeptide cream /
polypeptide rich cream

urban shield SPF30*

avond
1.85 HA booster

tripeptide cream /
polypeptide rich cream
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cleansing cream
dagelijks ‘s ochtends en ‘s avonds

/het assortiment 
het 3 stappenplan op maat

/stap 1 - reinigen

microalgae essence
dagelijks na het reinigen

1.85 HA booster 
dehydratatie/fijne lijntjes
dag – nacht

15.0 vit C booster
vale/ongelijkmatige teint
dag – nacht

1.5 retinol booster 
rimpels/imperfecties
nacht

10.0 tulsi booster 
droge/vermoeide huid
dag – nacht

1.0 tea tree booster 
vette huid/onzuiverheden 
nacht

glyco-lacto peel
twee keer per week
nacht

/stap 2 - corrigeren

enzymatic powder
twee keer per week
‘s ochtends en ‘s avonds
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hand cream 
iedere dag/body care

/shaving

/stap 3 - beschermen

shaving gel
iedere ochtend 

tripeptide cream
na de booster
dagelijks

polypeptide rich cream
na de booster
dagelijks

hydra fluid
iedere ochtend en avond
na het scheren

lift eye cream
rondom de ogen
dag-nacht

night detox 
intensief  resultaat: breng gedurende 
één maand iedere nacht aan  
onderhoud: 2-3 keer per week ‘s nachts 
aanbrengen

lip balm
iedere dag

urban shield SPF 30
na de crème of  afzonderlijk 
na de booster 
dagelijks

recharging mist
toepassing indien nodig 
gedurende de dag

room spray 
spray in de lucht 
naar behoefte 

/lifestyle
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/retail

cleansing cream
/anti-pollution face wash 

Milde schuimende crème met delicate 
surfactanten en Longevity Complex™.
Beschermt de huid tegen de effecten 
van vervuiling*. Verwijdert grondig 
alle make-up, zonbescherming, stof, 
sigarettenrook en resten die zich in de 
loop van de dag op de huid ophopen. 
Met een natuurlijk balancerend en 
energiegevend aroma is dit een weldaad 
voor lichaam en geest.

89.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van synthetische geurstoffen. 
Vrij van siliconen, SLES, en SLS.
pH 5-7.
 
Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA-methylering en 
carnosine voor antiglycatie.

GEBRUIK
Vermeng een klein beetje van het pro-
duct met water in uw handpalmen om 
een zacht schuim te maken. Masseer 
met lichte cirkelbewegingen in de huid.  

ADVIES
Voor alle huidtypen, behalve de over-
gevoelige huid.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Kies de juiste watertemperatuur! Ge-
bruik ‘s ochtends koud water om de 
huid energie te geven, en ‘s avonds lauw 
water voor ontspanning. 
Als u een kwetsbare of bijzonder gede-
hydrateerde huid hebt, kunt u een paar 
druppels 10.0 Tulsi Booster op de huid 
aanbrengen, voordat u de Cleansing 
Cream gebruikt.

/stap 1 - reinigen

EFFECTIVITEITSTESTEN
Reinigende en zuiverende werking, 
tegen pollutie en fijnstof.
*in-vitro test op keratinocyten, toepassing 
van cleansing cream.

Cellen behandeld met fijnstof 
en niet gewassen.

Cellen behandeld met fijnstof 
en gereinigd met /skin 
regimen/ cleansing cream.
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enzymatic powder
/exfoliating foaming powder

Exfoliërend poeder met chlorella, rijst-
zetmeel en papaja-enzymen voor een 
egalere huidtint. Het product dient 
gemengd te worden met water. Masseer 
kort in op het gelaat, zo ontstaat er 
een milde schuim die pollutie en dode 
huidcellen verwijdert. 

64.0% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong.
Vrij van siliconen, SLES en SLS.
Vrij van geurstoffen.
Geen conserveermiddelen.

Actieve ingrediënten.

Chlorella: een eencellige micro-alg. 
Uniek dankzij de hoge chlorofylcon-
centratie. Het is bekend als superfood 
en een waardevol supplement om de 
ophoping van zware metalen in het 
lichaam onschadelijk te maken. Op de 
huid zorgen de hoge concentratie chitine 
en cellulose (polysachariden) ervoor dat 
vervuilende stoffen worden ‘gevangen’ en 
uitgeschakeld; dit is met name effectief 
als detoxbehandeling tegen pollutie. 
Papaja: rijk aan papaïne, een enzym 
dat de dode huidcellen van de huid 
verwijderd. 
Rijstzetmeel: een zeer fijn, licht poeder 
dat het teveel aan talg absorbeert.

GEBRUIK
De geadviseerde hoeveelheid is een halve 
theelepel. Maak de handpalmen vochtig 
en wrijf het poeder tussen de handen 
tot het verandert in een milde schuim; 
breng vervolgens aan op het gelaat. 
Vermijd het gebied rondom de ogen.

ADVIES
Voor alle huidtypen, behalve de gevoelige 
huid. We adviseren dit product één- tot 
tweemaal per week te gebruiken.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Meng het product met /skin regimen/ 
Cleansing Cream voor een intensievere 
reiniging.

/stap 1 - reinigen

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 85% van de vrouwen is de huid 
egaler.*
Bij 82% van de vrouwen is de huid 
stralender en gezonder.*
*zelfbeoordelingstest, 40 vrouwen.
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microalgae essence
/energizing illuminating lotion

Hooggeconcentreerde lotion met 7 
essentiële NMF-bestanddelen (Natural 
Moisturizing Factor), een eencellige 
microalg voor nieuwe energie en het 
Longevity Complex™. Laadt de huid op-
timaal op en hydrateert haar, en bestrijdt 
de effecten van een intensieve lifestyle, 
stress en dehydratatie als gevolg van 
verwarming, airconditioning en reizen. 
Verkoelende serumachtige textuur. Met 
een natuurlijk balancerend en energiege-
vend aroma, een weldaad voor lichaam 
en geest. Ideaal voor dagelijks gebruik 
na het reinigen; ook te gebruiken als een 
intensief masker.

94.8% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong.
Vrij van synthetische geurstoffen
en siliconen.
pH 4.7-5.7.

Actieve ingrediënten.
Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech ingre-
diënten, die de effecten van stress en 
versnelde veroude ring tegengaan, komt 
terug in de hele lijn. Met wilde indigo 
om overtollig cortisol te remmen en 
bèta-endorfine te remmen, maquibessen 
als antioxidant, spinazie voor antigly-
catie en ter bevordering van een goede 
DNA-methylering, en carnosine voor 
antiglycatie.
Eencellige microalgen (Euglena Gra-
cilis): werkt op de calciumafgifte en de 
aanmaak van cellulair ATP, essentieel 
om het metabolisme te stimuleren en de 
huid een energieboost te geven. 

GEBRUIK
Doe twee pompjes in uw handpalmen, 
wrijf ze tegen elkaar en inhaleer het 
aroma. Klop het product met lichte druk 
van de vingertoppen in de huid; werk van 
het midden van het gelaat naar buiten 
en van de kin omhoog, tot het volledig 
is opgenomen. 

ADVIES
Voor de gestreste, gedehydrateerde, 
ouder wordende huid.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Als uw huid erg vermoeid is, maak dan 
een sheet mask met de essence. Drenk 
een paar tissues in de geconcentreerde 
lotion en leg deze op uw gelaat. Vermijd 
het gebied rond de ogen. 10 minuten laten 
intrekken. Daarna verwijderen, waarbij 
u lichte druk uitoefent om de opname 
van eventuele resten te bevorderen. Het 
product heeft een afsluitende werking; 
als uw huid gevoelig is, spoel dan uw 
gelaat met koud water, nadat het masker 
is verwijderd.

/step 2 - corrigeren

EFFECTIVITEITSTESTEN
Verhoging celvitaliteit tot + 72,9% 
van de ATP-synthese*.
*in-vitro test op keratinocyten, toepassing 
van Microalge essence.
Verlaging van de huidtemperatuur 
met 0,4 °C, 5 minuten na toepass-
ing.**
+26% beter gehydrateerde huid, 1 
uur na toepassing.**
**klinische test, instrumentele meting, 
20 vrouwen, toepassing van Microalgae 
Essence, tweemaal per dag.
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1.85 HA booster
/hydra-plumping concentrate 

Concentraat van micro-, macro- en 
cross- linked hyaluronzuur van 1,85% 
en Longevity Complex™ met een lichte 
textuur voor een intensief hydraterende 
en opvullende werking. Drie molecuul-
vormen van hyaluronzuur brengen 
vocht in de huid op diverse niveaus, om 
de hydratatie langdurig te herstellen. 
Ideaal om fijne lijntjes en dehydratatie 
te corrigeren.

99.2% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen.
Vrij van geurstoffen.
pH 5.3-6.3.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Macro-hyaluronzuur: dankzij de hygro-
scopische eigenschappen sluit het vocht 
in, wat een goede huidhydratatie en een 
effectieve opvullende werking bevordert. 
Met zijn hoge moleculegewicht werkt 
het direct in op de buitenste huidlagen.
Micro-hyaluronzuur: deze molecule 
van de nieuwste generatie, met een lager 
moleculegewicht, dringt dieper in de 
huidlagen door om een langdurigere 
werking te bevorderen.
Cross-linked hyaluronzuur: hoog-
viskeuze molecule die aanvallen van 
hyaluronidase, een enzymfamilie die 
hyaluronzuur afbreekt, kan weerstaan. 
Het sluit het vocht in en beschermt 

het, voor een effectieve en langdurige 
hydraterende en opvullende werking.

GEBRUIK
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds na het 
reinigen enkele druppels aan op gelaat 
en hals en vooral op zichtbare lijntjes 
en rimpels. Breng daarna de crème op. 

ADVIES
Bij fijne lijntjes, dehydratie, tekenen 
van stress en vermoeidheid, voor een 
snel en zichtbaar resultaat.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Ideaal onder de zonnebescherming, 
vóór blootstelling aan de zon, om het 
vochtgehalte van de huid in stand te 
houden. 

/stap 2 - corrigeren

EFFECTIVITEITSTESTEN
Houdt de huid gedurende 8 uur ge-
hydrateerd.*
Bij 90% van de vrouwen is de huid 
na 15 minuten egaler.*
*klinische test, instrumentele meting, 20 
vrouwen, toepassing van 1.85 HA booster, 
tweemaal per dag.
Bij 100% van de vrouwen is de huid 
beter gehydrateerd.**
**zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, toe-
passing van 1.85 HA booster, tweemaal 
per dag.
Tot 183% meer productie van hy-
aluronzuur.***
***in-vitro test op keratinocyten, toepas-
sing van 1.85 HA booster.
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/stap 2 - corrigeren

15.0 vit C booster
/brightening concentrate

Booster met 15% vitamine C, om de huid 
te beschermen tegen vrije radicalen en 
de aanmaak van collageen te stimuleren. 
Het Longevity Complex™ zorgt voor 
een mooiere tint en een stralende huid. 
Dankzij het losse sachet blijft de vi-
tamine C tot de activering in perfecte 
staat. Ideaal om donkere vlekjes, een 
ongelijkmatige huidtint en vaalheid te 
corrigeren.

92.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen.
pH 4-5.3.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Vitamine C (ascorbinezuur): Stimu-
leert de aanmaak van nieuw collageen, 
beschermt de huid tegen oxidatieve 
schade, voorkomt en corrigeert de ef-
fecten van chrono- en fotoveroudering. 
Bevordert een gelijkmatige, heldere teint. 
Het vitamine C-poeder is verpakt onder 
stikstofatmosfeer, om de stabiliteit en 
werkzaamheid te garanderen. 

GEBRUIK
Als u het product voor het eerst gebruikt, 
het sachet met een schaar openknippen 
en het poeder voorzichtig in de flacon 
gieten om het product te activeren. 20-30 
seconden schudden en 2 minuten laten 
staan om het poeder te laten oplossen. 
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds een paar 
druppels aan op een gereinigde huid. 
Niet aan hitte en zonlicht blootstellen. 
Na opening nog een maand werkzaam.

ADVIES
Bij een vale, grauwe teint, donkere 
vlekjes en gebrek aan stevigheid.

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Om de werkzaamheid van vitamine C te 
optimaliseren, de booster op een koude, 
donkere plaats bewaren, bij voorkeur 
in de koelkast bij een temperatuur van 
4-5° C.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 50% van de vrouwen is de huid 
onmiddellijk na toepassing stralen-
der.*
*klinische test, instrumentele meting, 20 
vrouwen, toepassing van 15.0 Vit C Boos-
ter, eenmaal per dag.
Significante remming van de pro-
ductie van melanine tot 31%.**
**in-vitro test op melanocyten, toepassing 
van 15.0 Vit C Booster.
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1.5 retinol booster
/wrinkle concentrate

Booster met 1,5% retinol en silibinine, 
een zeer doeltreffend natuurlijk alterna-
tief voor retinolzuur, en Longevity Com-
plex™. Een romige textuur voor een 
intensieve vernieuwende werking. Een 
dubbel afgiftesysteem dankzij cyclodex-
trines voor retinol, en fytosomen voor 
silibinine, beschermt de stabiliteit, bio-
beschikbaarheid en verdraagbaarheid. 
Ideaal om rimpels en onvolkomenheden 
te corrigeren.

96.4% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen.
pH 5.5-6.5.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische super-
foodextracten en high tech ingrediënten, 
die de effecten van stress en versnelde 
veroude ring tegengaan, komt terug in de 
hele lijn. Met wilde indigo om overtollig 
cortisol te remmen en bèta-endorfine te 
stimuleren, maquibessen als antioxidant, 
spinazie voor antiglycatie en ter bevorde-
ring van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
1% retinol (vitamine ) in cyclodextrines:  
een zeer effectieve molecule om de huidver-
nieuwing te stimuleren, maar ook extreem 
gevoelig voor licht, zuurstof en warmte. 
De inkapseling in cyclodextrines, die zich 
opent bij contact met de huidenzymen, 
vergroot de stabiliteit, verdraagbaarheid 
en biobeschikbaarheid.
Silibinine in fytosomen: een extract 
van de mariadistel met een vergelijkbare 
werking als retinolzuur, maar zonder 
irriterend effect. Stimuleert de regenera-
tie en stevigheid van het weefsel zonder 
ontstekingsmechanismen te activeren. 
Samen met lecithine, een fosfolipide, 
maakt het een complex aan dat fyto-
soom wordt genoemd en de stabiliteit 
en biobeschikbaarheid verhoogt.

GEBRUIK
Reinig de huid ‘s avonds en breng ver-
volgens een paar druppels aan op gelaat 
en hals. Breng daarna de de crème aan. 

ADVIES
Bij rimpels en onvolkomenheden, voor 
een snel en zichtbaar resultaat.

WAARSCHUWINGEN
Retinol kan fotosensibiliteit vergro-
ten. Tijdens het gebruik van retinol 
wordt aanbevolen een SPF (/skin re-
gimen/ Urban Shield SPF 30) te ge-
bruiken. Het product niet gebruiken 
tijdens zwangerschap.

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Ideaal als een intensieve behandeling 
om verdikte huid te vernieuwen na 
uitgebreide blootstelling aan de zon.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Rimpelvolume neemt af met:
-3% na 14 dagen productgebruik.*
-9% na 28 dagen productgebruik.*
-13% na 56 dagen productgebruik.*
*klinische test, instrumentele meting, 20 
vrouwen, toepassing van 1.5 retinol Boos-
ter, ‘s avonds.
Bij 95% van de vrouwen verminder-
de zichtbaarheid van rimpels.**
Bij 90% van de vrouwen een egalere 
teint en verbeterde huidstructuur.**
Bij 100% van de vrouwen is het pro-
duct zacht voor de huid.**
**zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, 28 
dagen, toepassing van 1.5 retinol Booster, 
‘s avonds.

/stap 2 - corrigeren
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10.0 tulsi booster
/nourishing protective oil

Pure, geconcentreerde olie met 10% 
actief Tulsi complex, een Indiaas kruid 
met bekende adaptogene eigenschappen.  
Met amandel- en zonnebloemolie als 
drager heeft het een voedende, verhel-
derende antioxidatieve beschermende 
werking. De zijdeachtige, f luwelige 
textuur is niet vet en zorgt direct voor 
comfort. Met een natuurlijk balancerend 
en energiegevend aroma, een weldaad 
voor lichaam en geest. Ideaal om een 
droge, uitgeputte huid weer een gezonde, 
stralende teint te geven.

100% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.

Actieve ingrediënten.

Tulsi: ook wel heilige basilicum ge-
noemd, is een heilig Indiaas kruid dat 
veel wordt gebruikt in de ayurvedische 
geneeskunde en wordt beschouwd als 
een levenselixer. Op systemisch niveau 
heeft Tulsi adaptogene eigenschappen, 
d.w.z. dat het de stressbestendigheid 
van het lichaam kan verhogen, kan 
bijdragen aan de afvoer van toxines en 
inflammatoire processen kan vermin-
deren. Het versterkt en beschermt de 
huid, voor een stralend uiterlijk. 

GEBRUIK
Reinig de huid ‘s ochtends en/of ‘s 
avonds en breng vervolgens een paar 
druppels aan op gelaat en hals. 

ADVIES
Ideaal in een koud klimaat en vooral voor 
een droge, uitgeputte en verslapte huid. 

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Als u een kwetsbare of bijzonder droge 
huid hebt, kunt u een paar druppels 10.0 
Tulsi Booster op de huid aanbrengen 
voordat u de /skin regimen/ Cleansing 
Cream gebruikt.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 100% van de vrouwen een 
waarneembare beschermende wer-
king.*
Bij 100% van de vrouwen is de huid
stralender.*
Bij 100% van de vrouwen is de huid
zachter.*
*zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, 28 
dagen, toepassing van 10.0 Tulsi Booster, 
eenmaal per dag.

/stap 2 - corrigeren
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1.0 tea tree booster
/imperfections concentrate

Een zuiverend concentraat met 1% Tea 
Tree-olie, 3% amandelzuur en het Lon-
gevity Complex™, bij een verhoogde 
talgproductie en een onzuivere huid. 
Gaat oneffenheden en acne tegen, waar-
door deze minder zichtbaar worden. 
Zorgt voor een gladdere, schonere en 
egalere teint.

93.7% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 4.2-4.6.

Actieve ingrediënten.
Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Tea Tree-olie: de olie van de Melal-
euca Alternifolia staat bekend om zijn 
effectieve werking tegen bacteriën en 
wordt daarom aanbevolen om oneffen-
heden en onzuiverheden tegen te gaan. 
Het product dankt zijn onderscheidende 
geur aan deze olie.
3% amandelzuur: alfa-hydroxyzuur 
met exfoliërende eigenschappen tegen 
hyperkeratose veroorzaakt door over-
matige productie van geoxideerde talg 
in de haarzakjes. Het stimuleert een 
antibacteriële werking, helpt bestaande 
oneffenheden te verminderen en houdt 
de huid egaal.

GEBRUIK
Gebruik dit product ‘s nachts op het hele 
gelaat om verhoogde talgproductie te 
verminderen en in balans te brengen, 
of specifiek op de gebieden met onef-

fenheden en onzuiverheden voor een 
corrigerende werking. Reinig het gelaat 
de volgende ochtend. Gebruik dage-
lijks gedurende een maand. We raden 
om hierbij overdag de /skin regimen/ 
Urban Shield SPF 30 te gebruiken. 

ADVIES
Ideaal voor een vette, onzuivere huid 
en bij acne. 

WAARSCHUWINGEN
Dit product bevat alfahydroxyzuur 
(AHA), waardoor de huid gevoeliger 
kan worden voor de zon en vooral de 
kans op verbranden wordt vergroot. 
Gebruik uitsluitend zoals voorge-
schreven.  Vermijd blootstelling aan 
de zon tijdens het gebruik van dit 
product tot een week daarna. Het pro-
duct mag niet te vaak of te lang met 
de huid in contact komen. Vermijd 
contact met de ogen. Mocht er irrita-
tie optreden, stop dan met het gebruik 
van het product en raadpleeg een arts. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Breng een druppel van het product op 
puistjes aan, zodat deze sneller genezen.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Afname van talgproductie tot 26% 
na 28 dagen productgebruik*.
Afname van vergrote poriën tot 
12% na 28 dagen productgebruik*.
*klinische test, instrumentele meting, 20
vrouwen, toepassing van 1.0 Tea Tree 
booster.

/stap 2 - corrigeren
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glyco-lacto peel
/renewing mask

Peeling voor het thuisgebruik voor een 
effectieve en progressieve huidvernieu-
wing. De aanwezigheid van glycolzuur, 
dat diep doordringt en plantaardig lac-
tobionzuur, dat delicater is en werkt als 
antioxidant, bevordert de celvernieu-
wing en geeft een gelijkmatige teint. 
De huid is gladder en helderder, wat de 
tekenen van het verstrijken van de tijd, 
stress en vervuiling op het gelaat helpt 
verlichten. De geltextuur maakt het 
mogelijk om het product gemakkelijk 
aan te brengen en te verwijderen. Opti-
maal afgestemde blend, ook ideaal voor 
de gevoelige huid.
87.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Clean Formulation: Vrij van siliconen, 
ethoxylatens, EDTA en acrylaten. 
Vrij van geurstoffen.
pH 3.2-3.7

Actieve ingrediënten.
Glycolzuur 10%: Alfa-hydroxyzuur 
met een krachtige werking op de activa-
tie van een diepe, intensieve celvernieu-
wing. Het werkt in op de celverbindin-
gen van de epidermis, verzwakt de ban-
den tussen de hoorncellen en bevordert 
hun onthechting, waardoor nieuwe cel-
len naar het oppervlak kunnen komen 
voor een verhoogde celvernieuwing.
Gluconolacton 6%: Het behoort tot de 
familie van de bionische zuren, stoffen 
die de ontwikkeling van alfa-hydroxy-
zuren vertegenwoordigen. Het bevor-
dert een tragere exfoliatie, geïntegreerd 
met de interessante antioxiderende en 
hydraterende werking, waardoor de 
huid onmiddellijk zachter en gladder 
wordt. Het bindt ook zware metalen, 
in het bijzonder ijzer, en gaat zo de 
vorming van vrije radicalen tegen en 
is daarom ideaal voor het vernieuwen 
van een huid die door vervuiling en het 
stadsleven worden belast. Het werkt in 
synergie met glycolzuur waardoor de 
huidstructuur er beter uitziet.
GEBRUIK
Gebruik het product ‘s avonds. Breng 
aan op de gereinigde huid, laat het 10 
minuten inwerken. Als het product te 

sterk is, verkort u de aanbrengtijd tot 
5 minuten of verwijdert u het product. 
Spoel af met water en breng de gebrui-
kelijke huidverzorgingsproducten aan. 
Gebruik altijd /skin regimen/ urban 
shield SPF 30 bij het gebruik van het 
product.
ADVIES
Voor een grauwe en ongelijkmatige 
teint, in aanwezigheid van vergrote po-
riën, oppervlakkige rimpels en onvol-
komenheden. Geschikt voor tweeweke-
lijks gebruik in geval van een dikke en 
resistente huid, aanbevolen één keer per 
week voor een blanke en dunne huid. 
Het product is ideaal in samenwerking 
met de professionele peelingbehande-
ling.
TIPS VAN PROFESSIONALS
Voor de zeer gevoelige huid is het na ge-
bruik van /skin regimen/ Glyco-lacto 
Peel aanbevolen om de huid te hydra-
teren met een paar druppels van /skin 
regimen/ HA Booster.
WAARSCHUWINGEN
Zie /skin regimen/ 1.0 Tea tree Boos-
ter.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 91% van de vrouwen laat het 
product de huid direct stralen en is 
de huid zacht en glad. *
Bij 84% van de vrouwen bevordert 
het product een gelijkmatige teint.
*zelfbeoordelingstest, 45 vrijwilligers. 

/stap 2 - corrigeren
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tripeptide cream
/age-defense moisturizer

Gezichtscrème voor dagelijks gebruik 
met palmitoyl tripeptide-5, paardenbloe-
mextract en Longevity Complex™, om 
de huid te beschermen tegen vervuiling 
en steviger en goed gehydrateerd te 
maken. De gemakkelijk masseerbare, 
lichte balsemtextuur verlicht de span-
ning van de gezichtsspieren en koelt de 
huid. Met een natuurlijk balancerend 
en energiegevend aroma, een weldaad 
voor lichaam en geest.

96.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.
pH 5-6.5.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Paardenbloemextract: extract van 
een plant die bekend staat om zijn 
ontgiftende eigenschappen beschermt 
de huid tegen vervuiling en houdt de 
helderheid in stand. Rijk aan fructanen 
(polymeren van fructosemoleculen), 
beschermt de huid tegen de effecten van 
vervuiling als gevolg van het vrijkomen 
van ontstekingsmediatoren en tegen 
eiwitoxidatie.
Tripeptide-5: biomimetische peptide 
die de werking van een eiwit dat van 
nature aanwezig is in de huid nabootst, 
om de aanmaak van nieuw collageen te 
stimuleren. Dankzij de kleine afmetingen 
dringt het gemakkelijk in de huid door 

en bevordert het een verstevigende en 
rimpelcorrigerende werking. 

GEBRUIK
Dagelijks op gelaat en hals aanbrengen 
na de essence en de gekozen booster. 
Met ontspannende bewegingen van het 
binnen naar buiten inmasseren. 

ADVIES
Voor alle huidtypen, bij rimpels, tekenen 
van veroudering, stress en vermoeidheid.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Neem drie minuten de tijd om de crème 
aan te brengen na de /skin regimen/ 
Mindful Massage, ontwikkeld om de 
balancerende en energiegevende ei-
genschappen te bevorderen. Als u een 
bijzonder droge huid hebt, kunt u een 
paar druppels 10.0 Tulsi Booster aan-
brengen voordat u de crème gebruikt.

/stap 3 - beschermen

EFFECTIVITEITSTESTEN
Verlaging van de huidtemperatuur
met 0,5 °C, 5 minuten na toepas-
sing.*
*Klinische test, instrumentele meting, 
20 vrouwen, toepassing van Tripeptide 
Cream.
Bij 100% van de vrouwen is de huid
zachter.**
Bij 90% van de vrouwen is de huid
compacter.**
Bij 95% van de vrouwen is Signifi-
cante de huid stralender.**
**zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, 28 
dagen, toepassing van Tripeptide Cream, 
tweemaal per dag. 
Wetenschappelijk geteste bescher-
mende werking tegen oxidatieve 
stress (fijnstof en uv-straling).***
***in-vitro test op keratinocyten, toepas-
sing van Tripeptide Cream.
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/stap 3 - beschermen

polypeptide rich cream
/age-corrective moisturizer
Rijke gezichtscrème met een mix van 
verstevigende biomimetische peptiden, 
paardenbloemextract tegen vervuiling 
en Longevity Complex™ om het ver-
ouderingsproces te vertragen. Met een 
zachte, romige structuur en een licht-
roze kleur, voedt en corrigeert het de 
tekenen van veroudering. Het onder-
steunt de huidstructuur en vermindert 
de zichtbaarheid van een vale teint en 
oppervlakkige rimpels. De natuurlijke 
functionele geur verlicht de spanning en 
de effecten van stress.

88.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Clean Formulation: Vrij van siliconen, 
ethoxylatens, EDTA en acrylaten. 
Vrij van synthetische geurstoffen.
pH 5.0 - 6.0.

Actieve ingrediënten.
Acetyl tetraptide-2: biomimetische 
peptide die de verslappende effecten 
van de huid tegengaat door de synthese 
van nieuw collageen en elastine en hun 
juiste samenstelling in de weefsels te be-
vorderen. De verstevigende werking die 
wordt bevorderd, gaat de verslapping 
van de weefsels in de loop van de tijd en 
op grond van de zwaartekracht tegen.
Tripeptide-5: biomimetische peptide die 
de werking van een van nature in de huid 
aanwezig eiwit reproduceert om de syn-
these van nieuw collageen te stimuleren. 
Dankzij zijn kleine omvang dringt het 
gemakkelijk door en bevordert het een 
verstevigend en rimpelcorrigerend effect.
Longevity complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech ingre-
diënten, die de effecten van stress en 
versnelde veroude ring tegengaan, komt 
terug in de hele lijn. Paardenbloemex-
tract: extract van een plant die bekend 
staat om zijn ontgiftende eigenschappen 
beschermt de huid tegen vervuiling en 
houdt de helderheid in stand. Rijk aan 
fructanen (polymeren van fructosemo-
leculen), beschermt de huid tegen de ef-
fecten van vervuiling als gevolg van het 
vrijkomen van ontstekingsmediatoren 
en tegen eiwitoxidatie.

GEBRUIK
Breng ‘s morgens en ‘s avonds na het ge-
bruik van /skin regimen/ Microalgae 
Essence en de gekozen booster aan op 
het gelaat en de hals. Met ontspannen-
de bewegingen van binnen naar buiten 
inmasseren.  
ADVIES
Bij rimpels, tekenen van veroudering, 
stress en vermoeidheid. Bijzonder ge-
schikt voor de 40+ huid, in het koude 
seizoen en voor de bijzonder droge en 
gedehydrateerde huid.
TIPS VAN PROFESSIONALS
Neem 3 minuten van uw tijd om de crè-
me aan te brengen volgens de handlei-
ding van /skin regimen/ Mindful Mas-
sage, ontwikkeld om de balancerende en 
energiegevende ei genschappen te bevor-
deren.  

EFFECTIVITEITSTESTEN
Voor 95% van de vrouwen is de huid 
gevoed. *
Voor 90% van de vrouwen is het ge-
laat steviger. *
Bij 80% van de vrouwen is de huid 
voller *
Voor 80% van de vrouwen zijn de 
zichtbaarheid van rimpels en teke-
nen van veroudering verminderd. *
Voor 90% van de vrouwen is de 
teint gelijkmatiger. *
*Zelfbeoordeling, 20 vrouwen, 28 dagen, 
toepassing van Polypeptide Rich Cream, 
twee keer per dag.
Wetenschappelijk geteste bescher-
mende werking tegen oxidatieve 
stress uit de omgeving (stedelijk 
stof en Uv-stralen) **
**in vitro test op keratinocyten, toepassing 
van Polypeptide Rich Cream.
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hydra fluid
/moisturizing soothing fluid

Dubbelwerkende hydraterende f luid 
om de huid dagelijks (na het scheren) te 
beschermen, kalmeren en normaliseren. 
De lichte, verzachtende en kalmerende 
formule zorgt voor een gehydrateerde 
huid die niet vet aanvoelt. Natuurlijk 
aroma op basis van aromatische kruiden 
geeft een aangenaam en verkwikkend 
gevoel.

93.0% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong.
Vrij van siliconen, SLES en SLS.
Vrij van synthetische geurstoffen.
pH 5-6.3.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA-methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Tasmaanse peperextract: een na-
tuurlijk ingrediënt van Australische 
oorsprong. De bes bevat een krachtige 
werkzame stof genaamd Polygodial, 
een ontstekingsremmende stof die 
irritaties door scheren verzacht. De 
bessen bevatten ook anthocyanen met 
antioxiderende werking en rutine om 
de haarvaten te versterken. 

GEBRUIK
Voor hydratatie: fluid aanbrengen en in-
masseren tot het volledig is opgenomen. 
Als aftershave: met zachte bewegingen 
op het hele gelaat aanbrengen. Focus 
op de plekken die na het scheren ge-
voelig zijn.

ADVIES
Alle huidtypen, ideaal voor de vette 
huid en de gemengde huid.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Ideaal als lichte moisturizer voor ieder-
een in warme klimaten en zeer geschikt 
voor de vette huid.

EFFECTIVITEITSTESTEN 
Verzachtende werking vier keer hoger 
dan de onbehandelde zones.*
* klinische test, 20 vrijwilligers, instrumente-
le meting van de erytheem-index 15 minuten 
na toepassing van Hydra Fluid.

Instandhouding van de barrière van 
de huid wordt verdubbeld**
**  klinische test, 20 vrijwilligers, instrumen-
tele meting van vochtverlies via de opperhuid 
15 en 30 minuten na toepassing van Hydra 
Fluid.

Uitstekend gevoel van comfort, zacht-
heid en gebruiksgemak.***
*** zelfbeoordelingstest, 36 vrijwilligers.

/stap 3 - beschermen
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lift eye cream
/multi-action eye cream

Snel absorberende oogcrème met meer-
voudige werking en 1% pure cafeïne, 
plantenextracten en Longevity Com-
plex™ om de natuurlijke structuur van de 
oogcontouren te ondersteunen. Dankzij 
de lichte textuur ook zeer geschikt voor 
de bovenste oogleden. Ideaal voor het 
corrigeren van kraaienpootjes, wallen, 
donkere kringen en hangende oogleden. 
Geschikt voor contactlensdragers.

96.3% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 5-7.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
1% pure cafeïne: zorgt voor een aan-
zienlijke verbetering van de microcir-
culatie, verlicht problemen met donkere 
kringen en wallen. 
Perzische zijdeboomextracten en 
Sigesbeckia orientalis: verstevigt, 
versterkt en vermindert hangende 
oogleden. Perzische zijdeboom heeft 
een antiglycatiewerking. Sigesbeckia 
orientalis is rijk aan darutoside (een 
diterpeenmolecule), dat de aanmaak van 
collageen en elastine activeert. 

GEBRUIK
Breng een kleine hoeveelheid van het 
product aan onder de ogen en op het 
bovenste ooglid, vlak onder de wenk-
brauwen. Lichtjes inkloppen tot het 
product volledig is opgenomen.

ADVIES
Voor oogcontouren die lijntjes of tekenen 
van stress en vermoeidheid vertonen. Ide-
aal in geval van slaapgebrek, gezwollen 
oogleden en vermoeid uitziende ogen.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Een must-have voor de vroege ochtend, 
vooral als het de avond ervoor laat is 
geworden. Werkt ook goed als oppepper-
tje in de middag, tegen ‘computerogen’.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 90% van de vrouwen verminder-
de zichtbaarheid van donkere krin-
gen.*
Bij 85% van de vrouwen verminder-
de zichtbaarheid van zwellingen
rond de ogen.*
Bij 90% van de vrouwen verstevi-
gende werking op de bovenste oog-
leden.*
Bij 85% van de vrouwen een meer
ontspannen en jongere uitstraling.*
*zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, 56 da-
gen, toepassing van Lift Eye Cream, twee-
maal per dag.

/stap 3 - beschermen
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night detox
/overnight pro-vitality mask
Regenererend leave-on nachtmasker met 
glucono-delta-lacton, alfa-glucaangist 
en Longevity Complex™. Dit masker 
stimuleert de natuurlijke autofagie van 
de huid en bevordert de uitscheiding 
van toxines die zich gedurende de dag 
hebben opgehoopt. De balsemachtige 
verkoelende textuur is ideaal voor een 
ontspannende massage van de gezichts-
spieren en om tekenen van vermoeid-
heid te verlichten. Met een natuurlijk 
balancerend en energiegevend aroma, 
een weldaad voor lichaam en geest.

98.7% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.
pH 4.7-5.8.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Alfa-glucaangist: versterkt het au-
tofagiemechanisme van de huid, het 
natuurlijke systeem om metabole af-
valproducten te verwijderen. De detox 
betreft afvalstoffen die gedurende de 
dag, bij normale verouderingsproces-
sen en gedurende langere periodes met 
stress zijn gegenereerd en zich hebben 
opgehoopt. 
Glucono-delta-lacton: polyhydroxy-
zuur met een niet-agressieve exfoliërende 
werking voor de huid. Het werkt op de 
buitenste huidlaag, maakt de corneocy-

tenstructuur zachter en bevordert een 
evenwichtige celvernieuwing.

GEBRUIK
Breng het product na gebruik van de 
essence aan, door het product vanuit 
het midden van het gelaat naar buiten 
in te masseren. Laat het de gehele nacht 
inwerken. Reinig uw gelaat de volgende 
ochtend.

ADVIES
Bijzonder aanbevolen bij een gestreste, 
vermoeide huid met lijntjes, rimpels 
en de eerste tekenen van veroudering. 
We adviseren een cyclus van 28 dagen 
om de drie maanden. 

TIPS VAN PROFESSIONALS
Neem drie minuten de tijd om het masker 
aan te brengen na de /skin regimen/ 
Mindful Massage, ontwikkeld om de 
balancerende eigenschappen te bevor-
deren en u voor het slapengaan in de 
juiste stemming te brengen.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 100% van de vrouwen is de huid
stralender.*
Bij 100% van de vrouwen meer ont-
spannen gelaatskenmerken.*
Bij 95% van de vrouwen is de huid
egaler.*
*zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, 56 
dagen, toepassing van Night Detox, ‘s 
avonds.
Wetenschappelijk getest om celvi-
taliteit te verbeteren en herstel te 
stimuleren na blootstelling aan fijn-
stof en pollutie.**
**in-vitro test op keratinocyten, toepas-
sing van Night Detox.

/stap 3 - beschermen
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lip balm
/nourishing lip balm 

Een romige, vloeibare balsem die de 
lippen beschermt tegen invloeden 
van buitenaf. Verrijkt met kostbare 
oliën en natuurlijke boters, versterkt 
het de huidbarrière die bij gebrek aan 
talg- en zweetklieren gevoelig is voor 
schraalheid, barstjes en kloven. 

87.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong. 
Clean Formulation: Vrij van siliconen, 
ethoxylatens, EDTA en acrylaten. 
Vrij van synthetische geurstoffen.

Actieve ingrediënten.

Avocado boter: verkregen uit het 
vruchtvlees, rijk aan enkelvoudig on-
verzadigde vetzuren en antioxiderend 
vitamine E. De samenstelling is zeer 
vergelijkbaar met die van de mense-
lijke talg en geeft het een uitstekend 
vermogen om in de huid in te drin-
gen, waardoor deze een diepe elastici-
teit en voeding krijgt.
Karitéboter: natuurlijke boter 
gewonnen uit een inheemse plant uit 
West-Afrika die wordt beschouwd 
als een krachtige bondgenoot voor 
de jeugdigheid van de huid dankzij de 
sterk verzachtende en hydraterende 
werking. Het hoge gehalte aan 
vitamine E biedt ook bescherming 
tegen vrije radicalen.
Amandelolie: rijk aan verzachten-
de en voedende vetzuren, hydrateert 
zelfs de droogste huid diep en herstelt 
haar zachtheid en elasticiteit.
Was van Mimosa, Zonnebloem en 
Jojoba: met hydraterende, herstruc-
turerende en beschermende eigen-
schappen. Ze beschermen de huid en 
geven de balsem een uitzonderlijke 
zachtheid en romige textuur.

GEBRUIK
Breng het aan op de lippen en herhaal 
de toepassing wanneer u dat nodig 
acht.

ADVIES
Voor alle huidcondities.

TIPS VAN PROFESSIONALS
/skin regimen/ Lip Balm kan over de 
lippenstift worden aangebracht, waar-
door het vochtgehalte en de glans van 
de lippen worden verhoogd.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Bij 86% van de vrouwen worden de 
lippen gehydrateerd en gevoed.* 
* Zelfbeoordeling on 46 vrouwen.

/stap 3 - beschermen
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urban shield SPF 30
/anti-pollution UV fluid

Voor een mooiere, helderdere huid-
tint. Beschermt tegen vervuiling en 
UVA-/UVB. Met paardenbloem en 
Longevity Complex™. Beschermt het 
de huid tegen stress en aanvallen op 
de huid als gevolg van het stadsleven, 
door bijvoorbeeld fijnstof en zware 
metalen, die huidveroudering versnel-
len. De lichte, niet-vette textuur zorgt 
dat het product na de crème kan wor-
den aangebracht.

63.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 6-7.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Paardenbloemextract: extract van 
een plant die bekend staat om zijn ont-
giftende eigenschappen; beschermt de 
huid tegen vervuiling en houdt de huid 
helder. Rijk aan fructanen (polymeren 
van fructosemoleculen); beschermt de 
huid tegen de effecten van vervuiling 
als gevolg van het vrijkomen van ontste-
kingsmediatoren en tegen eiwitoxidatie.

GEBRUIK
Breng na de crème een gelijkmatige 
laag aan op gelaat en hals. Masseer in 
tot het product volledig is opgenomen. 
Het product kan in combinatie met alle 
crèmes of afzonderlijk worden gebruikt. 

ADVIES
Bijzonder aanbevolen voor de vermoeide, 
gestreste huid met de eerste tekenen van 
veroudering, verkleuringen, melasma, 
lijntjes en rimpels. 

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Handen worden sterk blootgesteld aan 
vervuiling en zon en verouderen snel, dus 
vergeet niet om die ook te beschermen!

EFFECTIVITEITSTESTEN
Wetenschappelijk geteste bescher-
mende werking tegen oxidatieve 
stress (fijnstof en uv-straling).*
*in-vitro test op keratinocyten, toepassing 
van Urban Shield SPF 30.

/stap 3 - beschermen
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recharging mist
/hydraterende en beschermende spray
Functionele beschermende spray met 
antioxiderende werking. Met een bi-
otechnologisch gefermenteerd extract 
en Longevity Complex™ biedt het 
product een cosmetische bescherming 
tegen verontreiniging en schade door 
blauw licht. Het kan gedurende de dag 
naar wens ook over de make-up wor-
den verstoven om de huid opnieuw 
een gevoel van welzijn te geven en het 
vochtgehalte te behouden.
99.2% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong. 
Clean Formulation: Vrij van siliconen, 
ethoxylatens, EDTA en acrylaten. 
Vrij van synthetische geurstoffen. 
pH 5-6

Actieve ingrediënten.
Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech ingre-
diënten, die de effecten van stress en 
versnelde veroude ring tegengaan, komt 
terug in de hele lijn.
Biotech gefermenteerd Extract: ge-
fermenteerd extract dat door middel van 
biotechnologie uit stralingsbestendige 
micro-organismen wordt verkregen. Het 
geselecteerde micro-organisme werd 
ontdekt in de Pyreneeën en gekozen 
vanwege zijn buitengewone aanpas-
singsvermogen aan de lichtstraling. Het 
extract activeert de lichtreceptoren, ook 
opsin genoemd, waardoor de fysiologische 
afweermechanismen van de huid worden 
versterkt. Het bevordert de ophoping van 
lipiden door de huidbarrière te versterken, 
verhoogt de antioxidante activiteit en 
de herstelreactie van DNA-shade. Het 
gaat daarom huidveroudering tegen 
die wordt veroorzaakt door zonne- en 
kunstmatig blauw licht, waardoor de 
vorming van donkere vlekken en rimpels 
wordt verminderd.
Lavendel- en rozenbloesemwater: 
verkregen door stoom-extractie, zon-
der het gebruik van oplosmiddelen. De 
zuiverende en kalmerende eigenschap-
pen kalmeren de gestreste huid. Het 
bloesemwater geeft het product ook 
een aangename bloemengeur die 100% 
natuurlijk is.

GEBRUIK
Met gesloten ogen over het gezicht en 
de hals vernevelen, vanaf een afstand 
van ongeveer 20cm. Herhaal de toepas-
sing indien nodig gedurende de dag: 
dagelijks vier keer aanbrengen zorgt 
voor hydratatie en bescherming.
ADVIES
Om het gezicht overdag te beschermen 
tegen blauw licht en en de huid gehy-
drateerd te houden. Geschikt voor alle 
huidtypen! Het product kan ook over 
het make-up worden aangebracht.
TIPS VAN PROFESSIONALS 
Neem het mee naar kantoor of op reis: 
het is bijzonder geschikt in geval van 
blootstelling aan elektronische apparaten 
en blauw kunstlicht, en in geval van 
verblijf in een ruimte met airconditio-
ning of centrale verwarming.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Antioxidante en beschermende wer-
king tegen blauw licht.*
*Klinische test, instrumentele meting, 20 
vrouwen, toepassing van /skin regimen/ Re-
charging Mist vier keer per dag gedurende 
28 dagen.
+17% hydratatie van de huid na 
slechts 1 keer aanbrengen van het 
product.**
**klinische test, instrumentele meting, 20 
vrouwen, toepassing van /skin regimen/  
Recharging Mist vier keer per dag.
Bij 95% van de vrouwen wordt een 
onmiddellijke hydraterende en ver-
frissende werking vastgesteld***
***zelfevaluatietest, 20 vrouwen, 28 dagen, 
toepassing van /skin regimen/ Recharging 
Mist vier keer per dag.

/stap 3 - beschermen
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hand cream
/moisturizing hand cream

Lichte, hydraterende crème met een 
subtiele geur voor zachte handen. De 
crème houdt de huid van de handen 
gezond door schadelijke invloeden van 
buitenaf en uitdroging tegen te gaan. 
Dankzij de snel absorberende formule 
voelen de handen niet vet aan. Met een 
natuurlijk balancerend en energiegevend 
aroma, een weldaad voor lichaam en 
geest.

97.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen.
pH 5-5,5.

Actieve ingrediënten.

Tulsi: ook wel heilige basilicum genoemd, 
is een heilig Indiaas kruid dat veel wordt 
gebruikt in de ayurvedische geneeskunde 
en wordt beschouwd als een levenselixer. 
Op systemisch niveau heeft Tulsi adap-
togene eigenschappen, d.w.z. dat het de 
stressbestendigheid van het lichaam kan 
verhogen, kan bijdragen aan de afvoer 
van toxines en inflammatoire processen 
kan verminderen. Het versterkt en 
beschermt de huid, voor een stralend 
uiterlijk. 

GEBRUIK
Indien nodig meerdere keren per dag 
aanbrengen en inmasseren tot het 
volledig is opgenomen.

ADVIES
Alle huidtypen.

TIPS VAN PROFESSIONALS 
In zeer koude klimaten en bij een 
gevoelige huid een paar druppels /
skin regimen/ 10.0 Tulsi Booster 
toevoegen.

/body care

EFFECTIVITEITSTESTEN 
+ 70% hydratatie van het huidopper-
vlak in vergelijking met de onbehan-
delde zones.**
* klinische test, 20 vrijwilligers, instrument-
ele meting met corneometer, 1 uur na toepass-
ing van Hand Cream.
+ 63% instandhouding van de bar-
rière van de huid.**
** klinische test, 20 vrijwilligers, instrumen-
tele meting van vochtverlies via de opperhuid, 
1 uur na toepassing van Hand Cream.
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shaving gel
/delicate shaving gel

Scheergel voor dagelijks gebruik. Een-
voudig aan te brengen dankzij de schui-
mende textuur. De huid wordt zacht 
en soepel. Het natuurlijke aroma op 
basis van aromatische kruiden heeft 
een verkwikkende werking en laat een 
aangename geur achter. 

86.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen, SLES en SLS.
pH 8-9.

Actieve ingrediënten.

Tasmaanse peperextract: een na-
tuurlijk ingrediënt van Australische 
oorsprong. De bes bevat een krachtige 
werkzame stof genaamd Polygodial, 
een ontstekingsremmende stof die 
irritaties door scheren verzacht. De 
bessen bevatten ook anthocyanen met 
antioxiderende werking en rutine om 
de haarvaten te versterken. 

GEBRUIK
Een kleine hoeveelheid gel in uw hand-
palmen mengen tot een zacht, licht 
schuim ontstaat. Dit in een gelijkma-
tige laag aanbrengen op gelaat en hals. 
Daarna scheren als gebruikelijk.

ADVIES
Voor dagelijks scheren van alle huid-
typen.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Als u een bijzonder droge huid hebt, is 
het raadzaam om een paar druppels /
skin regimen/ 10.0 Tulsi Booster te 
gebruiken voordat u /skin regimen/ 
Shaving Gel  aanbrengt.

/shaving

EFFECTIVITEITSTESTEN 
Het panel beoordeelt het product 
als zacht, aangenaam en eenvoudig 
in gebruik. 
*Zelfbeoordelingstest uitgevoerd bij 32
vrijwilligers.
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room spray
/rebalancing ambience aroma

De essentie van /skin regimen/, ge-
vangen in een spray. Een uniek aroma, 
met karakteristieke en genderneutrale 
akkoorden van etherische oliën uit je-
neverbes, copaïva, rozenhout en rode 
ceder. Voor een direct herstellend en 
revitaliserend effect. Gebruik de spray 
thuis of in de salon, of in een kleinere 
afgesloten ruimte zoals uw kledingkast, 
om steeds weer opnieuw te genieten 
van het unieke aroma.

Vrij van synthetische geurstoffen.

Actieve ingrediënten.

Etherische olie uit jeneverbes (Juni-
perus Phoenicea gomextract): de gom 
die aan de bessen wordt onttrokken 
is een effectief neurotonicum dat kan 
helpen in geval van stress, angst en 
algehele burn-out. De olie heeft een 
algemeen versterkend effect op het 
emotionele zenuwstelsel, waardoor het 
negatieve emoties, zoals onzekerheid, 
eenzaamheid, verdriet en schuldgevoel, 
verdrijft.
Etherische olie uit copaiba (Copaifera 
Officinalis): de hars is een exsudaat, 
verkregen van de stam van de Copai-
fera Officinalis L. De olie heeft een 
zoete geur die doet denken aan warme 
honing. Bij inademing heeft deze geur 
een opbeurend effect op het humeur en 
verlicht hij mogelijke angstgevoelens 
en stress.
Etherische olie uit rozenhout (Aniba 
Rosaeodora): de etherische olie wordt 
onttrokken door middel van stoomdis-
tillatie van de stam. De olie heeft een 
verfijnd, enigszins vrouwelijk aroma 
dat een gevoel van geluk en kracht zou 
geven. Rozenhoutolie helpt de geest tot 
rust te brengen.

Etherische olie uit rode ceder (Juni-
perus Virginiana): de etherische olie, 
onttrokken aan de takken en wortels, 
heeft een karakteristiek aroma dat doet 
denken aan potloodslijpsel. De olie 
kalmeert de geest en verlicht nerveuze 
spanning. Energetisch gezien is etheri-
sche rode cederolie uiterst nuttig in 
geval van angst. Het heeft een krachtige, 
versterkende en bemoedigende werking 
op lichaam en geest.

GEBRUIK
Spray in de lucht, weg van het gelaat.

ADVIES
Spray in de ruimte die u wilt hullen 
in het /skin regimen/ aroma. Lees de 
waarschuwingen op de verpakking.

/lifestyle
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/professional

blend
/reinvigorating rebalancing blend 

Een iconische blend die de voordelen 
van het aroma en de etherische oliën 
benut en onmiddellijk een balancerend 
en energiegevend effect heeft, en zo 
de gezichtsbehandeling prettiger en 
effectiever maakt.

Vrij van siliconen en synthetische 
geurstoffen.

Actieve ingrediënten.

Etherische olie uit jeneverbes (Juni-
perus Phoenicea gomextract): de gom 
die aan de bessen wordt onttrokken 
is een effectief neurotonicum dat kan 
helpen in geval van stress, angst en 
algehele burn-out.  De olie heeft een 
algemeen versterkend effect op het 
emotionele zenuwstelsel, waardoor het 
negatieve emoties, zoals onzekerheid, 
eenzaamheid, verdriet en schuldgevoel, 
verdrijft.
Etherische olie uit copaiba (Copaifera 
Officinalis): de hars is een exsudaat, 
verkregen van de stam van de Copai-
fera Officinalis L. De olie heeft een 
zoete geur die doet denken aan warme 
honing. Bij inademing heeft deze geur 
een opbeurend effect op het humeur en 
verlicht hij mogelijke angstgevoelens 
en stress.
Etherische olie uit rozenhout (Aniba 
Rosaeodora): de etherische olie wordt 
onttrokken door middel van stoomdis-
tillatie van de stam. De olie heeft een 
verfijnd, enigszins vrouwelijk aroma 
dat een gevoel van geluk en kracht zou 
geven. Rozenhoutolie helpt de geest tot 
rust te brengen.
Etherische olie uit rode ceder (Juni-
perus Virginiana): de etherische olie, 
onttrokken aan de takken en wortels, 
heeft een karakteristiek aroma dat doet 
denken aan potloodslijpsel. De olie 
kalmeert de geest en verlicht nerveuze 

spanning. Energetisch gezien is etheri-
sche rode cederolie uiterst nuttig in 
geval van angst. Het heeft een krachtige, 
versterkende en bemoedigende werking 
op lichaam en geest.

GEBRUIK 
Breng een paar druppels aan op de 
polsen en elleboogplooien, gevolgd 
door lichte druk met de vingers. Volg 
de behandelstappen van de /skin regi-
men/ facials.

ADVIES 
Te gebruiken als welkomstritueel van 
de /skin regimen/ Facials. Uitsluitend 
voor professioneel gebruik. 
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/professional

waterproof makeup remover
/biphasic eye makeup remover

Milde 2-fasen formule voor het verwijde-
ren van waterproof oog- en lipmake-up. 
De formule op basis van verzachtende 
oliën voedt en hydrateert de huid, en 
beschermt de oogcontouren.

98.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen, SLES en SLS.
Vrij van geurstoffen.
pH 6.5-7.

Actieve ingrediënten.

Tsubaki-olie: een olie, gekenmerkt 
door een hoog gehalte aan oliezuur 
(omega 9). De olie werkt verzachtend 
voor de huid; voedend, om de talgniveaus 
te herstellen; en hydraterend, zodat 
de corneocyten (hoorncellen) intact 
blijven en er minder vocht uit de huid 
kan verdampen.
Betaïne: is een natuurlijk osmolyt 
afkomstig uit suikerbieten. In de huid 
zorgt het voor een optimale balans van 
vocht binnen en buiten de cellen, en 
daarmee voor het behoud van hydratatie 
en vitaliteit, zelfs in ongunstige situ-
aties (extreme temperaturen, pollutie, 
blootstelling aan de zon). Betaïne draagt 
eraan bij dat de make-upremover zacht 
en mild is voor de huid.

GEBRUIK
Schud de fles voor elk gebruik.Door-
drenk twee wattenschijfjes en druk 
ze licht op de ogen. Strijk de watten-
schijfjes vervolgens vanuit de binnenste 
ooghoek naar buiten om de make-up te 
verwijderen.

ADVIES 
Voor het verwijderen van waterproof 
make-up, geschikt voor iedere huid-
conditie.

EFFECTIVITEITSTESTEN
Oftalmologisch getest.*
*klinische test, instrumentele meting, oculaire 
verdraagbaarheid (slijmvlies van de ogen, huid 
van de oogleden, tranen, branden), 20 vrijwil-
ligers die gevoelige ogen hebben en/of contact-
lenzen dragen.
Bewezen effectief bij het verwijderen 
van waterproof make-up.**
**klinische test, instrumentele meting met een 
colorimeter, 20 vrijwilligers.
85% van de vrijwilligers is zeer tevre-
den over de reinigende werking.***
***zelfbeoordelingstest, 20 vrouwen, toepas-
sing van waterproof make-upremover op wa-
terproof make-up.
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/professional

cleansing cream
/anti-pollution face wash

Milde reinigingscrème met opper-
vlakteactieve stoffen (sufactanten) en 
Longevity Complex™. Beschermt de 
huid tegen de effecten van vervuiling. 
Verwijdert alle make-up, zonbescher-
ming, stof, sigarettenrook en resten die 
zich in de loop van de dag op de huid 
ophopen. Met een natuurlijk balancerend 
en energiegevend aroma, een weldaad 
voor lichaam en geest.

89.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen, SLES en SLS.
Vrij van synthetische geurstoffen
pH 5-7.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.

GEBRUIK
Vermeng een hoeveelheid /skin regi-
men/ Cleansing Cream ter grootte 
van een erwt met een beetje water in uw 
handpalmen en breng dit aan op gelaat, 
hals en decolleté. Blijf water toevoegen 
en masseer het mengsel met golvende 
bewegingen in de huid voor een grondige 
reiniging. Volg de behandelstappen van 
de Urban Longevity Facial™ en Urban 
Detox Facial.

ADVIES
Breng bij een kwetsbare of bijzonder 
droge huid een paar druppels 10.0 Tulsi 
Booster op de huid aan voordat u de 
Cleansing Cream gebruikt. 
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/professional

microalgae essence
/energizing illuminating lotion 

Hooggeconcentreerde lotion met 7 
essentiële NMF-bestanddelen (Natural 
Moisturizing Factor), een eencellige 
microalg voor nieuwe energie en het 
Longevity Complex™. Laadt de huid 
optimaal op en hydrateert haar, en 
bestrijdt daarbij de effecten van stress 
en dehydratie. De essence heeft een 
verkoelende textuur en een natuurlijk 
balancerend en energiegevend aroma. 
Een weldaad voor lichaam en geest.

94.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.
pH 4.7-5.7.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Eencellige micro-algen (Euglena 
Gracilis): werkt op de calciumafgifte en 
de aanmaak van cellulair ATP, essenti-
eel om het metabolisme te stimuleren 
en de huid een energieboost te geven.

GEBRUIK 
Breng twee pompjes aan op uw hand-
palmen en druk uw handpalmen tegen 
gelaat, hals en decolleté. Werk vervolgens 
met uw vingertoppen omhoog (van kin 
naar voorhoofd). Volg de behandelstap-
pen van de Urban Longevity Facial™ 
en Urban Detox Facial.

ADVIES 
Voor de gestreste, gedehydrateerde, 
ouder wordende huid. 
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/professional

detox peel-off
/purifying anti-pollution mask 

Een ontgiftend peel-off masker dat 
oneffenheden en vervuilende stoffen 
verwijdert. Voor een direct fris en stra-
lend uiterlijk. De synergie van chlorella, 
witte klei en plantaardige charcoal, 
gecombineerd met witte ginsengwortel 
nemen de oneffenheden op. Het reinigt 
de poriën en gaat de effecten tegen van 
de dagelijkse pollutie die de huid aantast 
en het verouderingsproces versnelt. 
Ook ideaal voor het remmen van de 
talgproductie en optimale hydratatie.

98.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van conserveermiddelen.

Actieve ingrediënten.

Chlorella: een eencellige micro-alg. 
Uniek dankzij de buitengewoon hoge 
chlorofylconcentratie. Het is bekend als 
superfood en een waardevol supplement 
om de ophoping van zware metalen in 
het lichaam onschadelijk te maken. Op 
de huid zorgen de hoge concentratie 
chitine en cellulose (polysachariden) 
ervoor dat vervuilende stoffen worden 
‘gevangen’ en uitgeschakeld; een effec-
tieve detoxbehandeling tegen pollutie. 
Witte klei: staat bekend om zijn rei-
nigende eigenschappen en neemt de 
onzuiverheden op voor een reinigende 
en ontgiftende werking. 
Plantaardige charcoal: poreuze stof 
met hoge absorptiecapaciteit afkomstig 
uit kokosnootschalen. Het neemt onzui-
verheden op en helpt deze te verwijderen.
Witte ginseng: een geneesmiddel uit 
de traditionele Chinese geneeskunde 
met een geschiedenis van meer dan 
2000 jaar, afkomstig uit China en Korea. 
Het heeft herstellende en stimulerende 
eigenschappen.

GEBRUIK 
Een ontgiftend peel-off masker dat 
oneffenheden en vervuilende stoffen 
verwijdert. Voor een direct fris en stra-
lend uiterlijk. De synergie van chlorella, 
witte klei en plantaardige charcoal, 
gecombineerd met witte ginsengwortel 
nemen de oneffenheden op. Het reinigt 
de poriën en gaat de effecten tegen van 
de dagelijkse pollutie die de huid aantast 
en het verouderingsproces versnelt. 
Ook ideaal voor het remmen van de 
talgproductie en optimale hydratatie.

ADVIES 
Voor alle huidtypen, behalve de overge-
voelige huid. Ideaal om de doffe en vale 
huid haar helderheid terug te geven.

EFFECTIVITEITSTESTEN 
Verwijdert direct 84% van de PM 
(partical pollution) 2,5 die op het huid-
oppervlak achterblijft*. 
Verhoogt de hydratatie tot 74,6%.*
*klinische test, instrumentele meting, eenmaal 
aangebracht.
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/professional

acid preparator
/acid preparator

Een specifieke oplossing om de huid 
voor te bereiden op een behandeling met 
AHA’s. De licht zure pH van 3,5-4,5 
verlaagt de pH van de huid en verlicht 
zo overmatige huidstress tijdens de 
inwerking van de zuren.

98.5% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 3.5-4.5.

Actieve ingrediënten.

Citroenzuur: maakt de verbindingen 
tussen de corneocyten zachter. De huid 
begint zich aan te passen aan een zuur-
dere pH en aan de toediening van een 
hoge concentratie alfahydroxyzuren. 
Deze stap beperkt de huidirritaties 
waarmee het gebruik van chemische 
peelingproducten vaak gepaard gaat.

Arginine: stabiliseert de pH-waarde 
van de huid.

GEBRUIK 
Aanbrengen voor de Face Renewer. 
Zorg dat de huid goed gereinigd en 
droog is. Dep vervolgens het product 
met wattenschijfjes op de huid. Breng 
vervolgens de alfahydroxyzuren aan. 
Volg de behandelstappen van de Urban 
Longevity Facial™.

ADVIES 
Uitsluitend voor professioneel gebruik. 
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/professional

face renewer
/face renewing gel 
De nieuwe formulering, die verhoogd is 
tot pH 3-3.5, bevordert een intensieve 
exfoliërende werking op meerdere le-
vels met vernieuwende en zuiverende 
bestanddelen met anti-aging effect. Het 
stimuleert de zuurstofopname in de cel-
len, bevordert hun vitaliteit en activiteit 
en ondersteunt de turnover, waardoor 
de huid een heldere en gelijkmatige 
teint krijgen.

69.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Clean Formulation: vrij van siliconen, 
ethoxylatenn, EDTA en acrylaten. 
Vrij van geurstoffen.
pH 3.0-3.5.

Active ingredients.
45% alfa-en polyhydroxyzuren: in 
een geurloze gelbasis. Verschillende zu-
ren, in verschillende concentraties, cre-
eren een peeling op meerdere niveaus in 
één product.
Glycolzuur: zorgt in combinatie met
citroenzuur voor een intensieve, diepe
activering van de celvernieuwing.
Melkzuur en glucono-delta-lacton:
vanwege hun grotere moleculeafmetin-
gen stimuleren ze de celvernieuwing en 
bevorderen ze een hydraterende wer-
king die de huid beschermt.
Nasturtium-extract: stimuleert de 
zuurstoftransmissie en verbetert de 
zuurstofopname van het weefsel voor 
een gelijkmatigere en stralendere huid. 

GEBRUIK 
Breng een gelijkmatige laag van het 
product met de kwast aan op een schone, 
droge huid. Laat 5 minuten intrekken, 
als de huid het product goed verdraagt, 
verleng de intrektijd tot 10 minuten. 
Verwijder met een face towel. Volg de 
instructies op het technische informa-
tieblad Urban Longevity Facial™.

ADVIES
Voor de gestreste huid met tekenen van 
veroudering, zoals een ongelijkmatige 
huidtint, vaalheid en fijne lijntjes, en 
voor de rijpere, verdikte huid met die-

pe rimpels. Het is raadzaam om een 
SPF-product te gebruiken in de dagen 
na de gezichtsbehandeling en de bloot-
stelling aan de zon te beperken. Alleen 
voor professioneel gebruik. Wij stellen 
voor om de huid voor de professionele 
behandeling met het product Glyco-lac-
to Peel voor thuisgebruik voor te berei-
den, zoals aangegeven in het dossier.

WAARSCHUWINGEN: 
het product bevat alfahydroxyzuur 
(aha), en dit kan de gevoeligheid van de 
huid aan de zon verhogen, en dus ook 
het risico op huidverbranding. Gebruik 
de zonnebescherming, draag bescher-
mende kledij en beperk de blootstelling 
aan de zon tijdens het gebruik van het 
product en gedurende een week daarna. 
De huid mag maar met een beperkte 
frequentie en duur in contact gebracht 
worden met het product. Vermijd con-
tact met de ogen. Als de irritatie blijft 
duren, onderbreek dan het gebruik en 
raadpleeg een arts. Alleen voor profes-
sioneel gebruik.
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/professional

neutralizer
/neutralizing face tonic lotion

Een arginineoplossing die, vanwege zijn 
affiniteit met de huid, de activiteit van 
de alfahydroxyzuren licht neutraliseert 
en de fysiologische pH-waarde van de 
huid herstelt. Eventuele roodheid en 
irritatie worden minder en de huid blijft 
gehydrateerd.

99.2% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 8-10.

Actieve ingrediënten.

Arginine: een aminozuur dat aanwezig 
is in de hoornlaag als onderdeel van de 
natuurlijke vochtigheidsfactor (NMF). 
Het aminozuur neutraliseert de pH van 
de zuren en zorgt dat de huid beschermd 
en optimaal gehydrateerd blijft. 

GEBRUIK 
Breng een gelijkmatige laag aan op een 
droge, schone huid. Laat 10 minuten 
inwerken. Verwijder met een kompres. 
Volg de behandelstappen van de Urban 
Longevity Facial™.

ADVIES 
Altijd na het aanbrengen van een pro-
duct met een zure pH. Uitsluitend voor 
professioneel gebruik. 
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/professional

1.85 HA booster
/hydra-plumping concentrate 

Concentraat van micro-, macro- en 
cross- linked hyaluronzuur van 1,85% 
en Longevity Complex™ met een lichte 
textuur voor een intensieve vochtinbren-
gende en volumevergrotende werking. 
Drie moleculevormen van hyaluronzuur 
brengen vocht in de huid op diverse 
niveaus om de hydratatie langdurig te 
herstellen. Ideaal om fijne lijntjes en 
dehydratatie te corrigeren.

99.2% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 5.3-6.3.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Macro-hyaluronzuur: dankzij de 
hygroscopische (wateraantrekkende) 
eigenschappen sluit het zuur vocht in, 
wat een goede huidhydratatie en een 
effectieve opvullende werking bevordert. 
Met zijn hoge moleculegewicht werkt 
het direct op de buitenste huidlagen.
Micro-hyaluronzuur: deze molecule 
van de nieuwste generatie met een la-
ger moleculegewicht dringt dieper in 
de huidlagen door om een langduriger 
werking te bevorderen.

Cross-linked hyaluronzuur: hoog-
viskeuze molecule die aanvallen van 
hyaluronidase, een enzymfamilie die 
hyaluronzuur afbreekt, kan weerstaan. 
Het sluit het vocht in en beschermt het, 
voor een effectieve en langdurige voch-
tinbrengende en opvullende werking.

GEBRUIK 
Breng acht druppels aan op het gelaat 
en werk vanaf  het voorhoofd omlaag 
naar het decolleté. In geval van zeer 
snelle absorptie kunnen nog vier drup-
pels extra worden toegevoegd. Volg de 
behandelstappen van de Urban Longe-
vity Facial™ en Urban Detox Facial.

ADVIES 
Bij fijne lijntjes, dehydratatie, tekenen 
van stress en vermoeidheid. 
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/professional

10.0 tulsi booster
/nourishing protective oil

Pure, geconcentreerde olie met 10% 
actief Tulsi complex, een Indiaas kruid 
met bekende adaptogene eigenschappen. 
Met amandel- en zonnebloemolie als 
drager heeft het een voedende, verhel-
derende antioxidatieve beschermende 
werking. De zijdeachtige, f luwelige 
textuur is niet vet en zorgt direct voor 
comfort. Met een natuurlijk balancerend 
en energiegevend aroma, een weldaad 
voor lichaam en geest. Ideaal om een 
droge, uitgeputte huid weer een gezonde, 
stralende teint te geven.

100% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.

Actieve ingrediënten.

Tulsi: ook wel heilige basilicum ge-
noemd, is een heilig Indiaas kruid dat 
veel wordt gebruikt in de ayurvedische 
geneeskunde en wordt beschouwd als 
een levenselixer. Op systemisch niveau 
heeft Tulsi adaptogene eigenschappen, 
d.w.z. dat het de stressbestendigheid 
van het lichaam kan verhogen, kan 
bijdragen aan de afvoer van toxines en 
inflammatoire processen kan vermin-
deren. Het versterkt en beschermt de 
huid, voor een stralend uiterlijk. 

GEBRUIK 
Breng acht druppels aan op het gelaat 
en werk vanaf het voorhoofd omlaag 
naar het decolleté. In geval van zeer 
snelle absorptie kunnen nog vier drup-
pels extra worden toegevoegd. Volg de 
behandelstappen van de Urban Detox 
Facial en Urban Longevity Facial™. 
Blijven er overtollige resten achter na 
het aanbrengen, verwijder deze dan met 
een warm, vochtig kompres.

ADVIES 
Ideaal in een koud klimaat, vooral voor 
de droge, uitgeputte en verslapte huid. 
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/professional

1.5 retinol booster
/wrinkle concentrate

Booster met 1,5% retinol en silibinine, 
een zeer doeltreffend natuurlijk alter-
natief voor retinolzuur, en Longevity 
Complex™. Een romige textuur voor 
een intensief vernieuwende werking. 
Een dubbel afgiftesysteem dankzij cy-
clodextrines voor retinol, en fytosomen 
voor silibinine, beschermt de stabiliteit, 
biobeschikbaarheid en verdraagbaarheid. 
Ideaal om rimpels en onvolkomenheden 
te corrigeren.

96.4% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 5.5-6.5.

Actieve ingrediënten.
Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
1% retinol (vitamine A) in cyclodex-
trines: een zeer effectieve molecule om 
de huidvernieuwing te stimuleren. De 
inkapseling in cyclodextrines, die zich 
opent bij contact met de huidenzymen, 
vergroot de stabiliteit, verdraagbaarheid 
en biobeschikbaarheid.
Silibinine in fytosomen: een extract 
van de mariadistel met een vergelijkbare 
werking als retinolzuur, maar zonder 
irriterend effect. Stimuleert de regenera-
tie en stevigheid van het weefsel zonder 
ontstekingsmechanismen te activeren. 
Samen met lecithine, en fosfolipide, 
maakt het een complex aan dat fytosoom 
wordt genoemd en dat de stabiliteit en 
biobeschikbaarheid verhoogt.

GEBRUIK 
Breng acht druppels aan op het gelaat 
en werk vanaf het voorhoofd omlaag 
naar het decolleté. In geval van zeer 
snelle absorptie kunnen nog vier drup-
pels extra worden toegevoegd. Volg de 
behandelstappen van de Urban Detox 
Facial en Urban Longevity Facial™.

ADVIES 
Bij rimpels en onvolkomenheden. 

WAARSCHUWINGEN
Retinol kan fotosensibiliteit vergro-
ten. Tijdens het gebruik van retinol 
wordt aanbevolen een SPF te gebrui-
ken. Het product niet gebruiken tij-
dens zwangerschap.zwangerschap.
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/professional

15.0 vit C booster
/brightening concentrate

Booster met 15% vitamine C, om de 
huid te beschermen tegen vrije radi-
calen en de aanmaak van collageen te 
stimuleren, en Longevity Complex™ 
voor een mooiere tint en een stralende 
huid. Dankzij het losse sachet blijft de 
vitamine C tot de activering in perfecte 
staat. Ideaal om donkere vlekjes, een 
onregelmatige huidtint en vaalheid te 
corrigeren.

92.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 4-5.3.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Vitamine C (ascorbinezuur): Stimu-
leert de aanmaak van nieuw collageen, 
beschermt de huid tegen oxidatieve 
schade, voorkomt en corrigeert de ef-
fecten van chrono- en fotoveroudering. 
Bevordert een gelijkmatige, heldere 
teint. Het vitamine C-poeder is verpakt 
onder stikstofatmosfeer, om stabiliteit 
en werkzaamheid te garanderen. 

GEBRUIK 
Als u het product voor het eerst ge-
bruikt, knip het sachet open met een 
schaar en giet het poeder voorzichtig in 
de f lacon om het product te activeren. 
Schud 20-30 seconden en laat 2 minuten 
staan om het poeder te laten oplossen. 
Breng acht druppels aan en werk vanaf 
het voorhoofd omlaag naar het decol-
leté. In geval van zeer snelle absorptie 
kunnen nog vier druppels extra worden 
toegevoegd. Volg de behandelstappen 
van de Urban Longevity Facial™, 
Urban Detox Facial en Urban Glow 
15.0 Facial. Niet aan hitte en zonlicht 
blootstellen. Na opening nog een maand 
werkzaam. Om de werkzaamheid van 
vitamine C te optimaliseren, de booster 
op een koude, donkere plaats bewaren, 
bij voorkeur in de koelkast bij een tem-
peratuur van 4-5° C.

ADVIES 
Bij een vale, grauwe teint, donkere 
vlekjes en gebrek aan stevigheid.
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/professional

1.0 tea tree booster
/imperfections concentrate

Een zuiverend concentraat met 1% Tea 
Tree-olie, 3% amandelzuur en het Lon-
gevity Complex™, bij een verhoogde 
talgproductie en een onzuivere huid. 
Gaat oneffenheden en acne tegen, waar-
door deze minder zichtbaar worden. 
Zorgt voor een gladdere, schonere en 
egalere teint.

93.7% Ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen.
pH 4.2-4.6.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Tea Tree-olie: De olie van de Melal-
euca Alternifolia staat bekend om zijn 
effectieve werking tegen bacteriën en 
wordt daarom aanbevolen om oneffen-
heden en onzuiverheden tegen te gaan. 
Het product dankt zijn onderscheidende 
geur aan deze olie.
3% amandelzuur: alfa-hydroxyzuur 
met exfoliërende eigenschappen tegen 
hyperkeratose veroorzaakt door over-
matige productie van geoxideerde talg 
in de haarzakjes. Het stimuleert een 
antibacteriële werking, helpt bestaande 
oneffenheden te verminderen en houdt 
de huid egaal.

GEBRUIK 
Breng 3 druppels aan op het voorhoofd 
en masseer in tot deze opgenomen zijn. 
Breng nog 2 druppels 1.85 HA Boos-
ter aan om de hydratatie in de huid te 
verbeteren. Volg de behandelstappen 
van de Urban detox facial en Urban 
Longevity FacialTM. 

ADVIES 
Ideaal voor een vette, onzuivere huid 
en bij acne. 

WAARSCHUWINGEN 
Dit product bevat alfahydroxyzuur 
(AHA), waardoor de huid gevoeliger 
kan worden voor de zon en vooral de 
kans op verbranden wordt vergroot. 
Gebruik uitsluitend zoals voorge-
schreven.  Vermijd blootstelling aan 
de zon tijdens het gebruik van dit 
product tot een week daarna. Het pro-
duct mag niet te vaak of te lang met 
de huid in contact komen. Vermijd 
contact met de ogen. Mocht er irrita-
tie optreden, stop dan met het gebruik 
van het product en raadpleeg een arts. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.
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/professional

tripeptide cream
/age-defense moisturizer 

Gezichtscrème voor dagelijks gebruik 
met palmitoyl tripeptide-5, paardenbloe-
mextract en Longevity Complex™, om 
de huid te beschermen tegen vervuiling 
en steviger en goed gehydrateerd te 
maken. De masseerbare lichte textuur 
verlicht spanning van de gezichtsspieren 
en koelt de huid. Met een natuurlijk 
balancerend en energiegevend aroma. 
Een weldaad voor lichaam en geest.

96.0% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en synthetische geur-
stoffen.
pH 5-6.5.

Actieve ingrediënten.
Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Paardenbloemextract: staat bekend 
om zijn ontgiftende eigenschappen; 
beschermt de huid tegen vervuiling en 
houdt haar helder. Rijk aan fructanen 
(polymeren van fructosemoleculen); 
beschermt de huid tegen de effecten van 
vervuiling als gevolg van het vrijkomen 
van ontstekingsmediatoren en tegen 
eiwitoxidatie.
Tripeptide-5: biomimetische peptide 
die de werking van een eiwit dat van 
nature aanwezig is in de huid nabootst, 
om de aanmaak van nieuw collageen te 
stimuleren. Dankzij de kleine afmetingen 
dringt het gemakkelijk in de huid door 
en bevordert het een verstevigende en 
rimpelcorrigerende werking. 

GEBRUIK 
Breng aan op gelaat en hals na de es-
senceen de gekozen booster. Volg de 
behandelstappen van de Urban Lon-
gevity Facial™, Urban detox Facial, 
Urban Glow 15.0 Facial. 

ADVIES 
Voor alle huidtypen, bij rimpels, tekenen 
van veroudering, stress en vermoeidheid.
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/professional

urban shield SPF 30
/anti-pollution UV fluid

Voor een mooiere, helderdere huid-
tint. Beschermt tegen vervuiling en 
UVA-/UVB. Met paardenbloem en 
Longevity Complex™ beschermt het 
de huid tegen stress en aanvallen op 
de huid als gevolg van het stadsleven, 
door bijvoorbeeld fijnstof en zware me-
talen, die huidveroudering versnellen. 
De lichte, niet-vette textuur zorgt dat 
het product na de crème kan worden 
aangebracht.

63.8% ingrediënten van natuurlijke oor-
sprong.
Vrij van siliconen en geurstoffen. 
pH 6-7.

Actieve ingrediënten.

Longevity Complex™: biologische 
superfoodextracten en high tech in-
grediënten, die de effecten van stress 
en versnelde veroude ring tegengaan, 
komt terug in de hele lijn. Met wilde 
indigo om overtollig cortisol te rem-
men en bèta-endorfine te stimuleren, 
maquibessen als antioxidant, spinazie 
voor antiglycatie en ter bevordering 
van een goede DNA- methylering, en 
carnosine voor antiglycatie.
Paardenbloemextract: staat bekend 
om zijn ontgiftende eigenschappen; 
beschermt de huid tegen vervuiling en 
houdt haar helder.  Rijk aan fructanen 
(polymeren van fructosemoleculen); 
beschermt de huid tegen de effecten van 
vervuiling als gevolg van het vrijkomen 
van ontstekingsmediatoren en tegen 
eiwitoxidatie.

GEBRUIK 
Breng na de crème een gelijkmatige 
laag aan op gelaat en hals. Masseer in 
tot het product volledig is opgenomen. 
Volg de behandelstappen van de Urban 
Longevity Facial™, Urban Detox Facial 
and Urban Glow 15.0 Facial.

ADVIES 
Ideaal voor alle huidtypen, maar bij-
zonder aanbevolen voor de vermoeide, 
gestreste huid met de eerste tekenen van 
veroudering, verkleuringen, melasma, 
lijntjes en rimpels. 
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/beauty tool

gua sha
/facial lifting tool 

Geïnspireerd op de Traditionele 
Chinese Geneeskunde, waarbij druk- 
en glijbewegingen op de huid worden 
uitgevoerd. De huid wordt letterlijk 
‘geschraapt’, waarbij de bloedcirculatie 
wordt gestimuleerd en afvalstoffen 
worden afgevoerd, met een direct 
liftend en opvullend effect. Het is 
een krachtige en effectieve techniek, 
die wordt toegepast bij onder andere 
fibromyalgie, hoofdpijnen, astma en 
colitis. Het is een eenvoudige methode 
die zorgt voor directe resultaten, ook 
op het gebied van ontspanning: een 
snelle oplossing bij dagelijkse stress 
en spanning. 

KENMERKEN EN EFFECTEN
De Gua Sha wordt uitgevoerd door 
het gebruik van een Bian steen, die 
wordt beschouwd als een zeer kostbaar 
instrument binnen de Traditionele 
Chinese Geneeskunde. De steen 
bevat meer dan 40 mineralen en 
sporenelementen. Door de gladde randen 
is het een ideale tool voor de Gua Sha 
techniek. Een Gua Sha behandeling 
gecombineerd met de dagelijkse beauty 
routine, vormt de ideale combinatie voor 
activatie van het natuurlijke herstelproces 
van de huid. Bovendien versterkt de Gua 
Sha techniek de opname van de actieve 
ingrediënten. In slechts 5 minuten kan 
deze techniek worden toegepast in iedere 
gezichtsbehandeling. Tevens heeft dit een 
direct effect op het zenuwstelsel. Op een 
dieper niveau bevordert de repetitie van 
de strijkbewegingen de bloedsomloop in 
het gelaat, het draineren van de lymfe, 
het verminderen van spierspanning en 
de ondersteuning van het zenuwstelsel. 
Het resultaat is een direct gezondere, 
stralendere huid en een ontspannen 
uitstraling. De resultaten op de langere 
termijn zijn positief op het gebied 
van anti-aging, het kalmeren van 
ontstekingen, detoxen en revitalisatie.

GEBRUIK  
In het geval van een droge huid wordt 
geadviseerd een paar druppels van 
bijvoorbeeld de /skin regimen/ 10.0 
Tulsi Booster aan te brengen, voor het 
gebruik van de Gua Sha. De instructies 
voor thuisgebruik zijn te vinden op 
de verpakking. De instructies voor 
professioneel gebruik zijn te vinden in 
de behandelprotocollen. 

ADVIES 
Aanbevolen voor alle huidtypen. 
Geschikt voor het ontspannen van 
de gelaatsspieren, stimulatie van de 
bloedomloop en lymfedrainage. De huid 
is direct egaler, jonger en gelift. De Gua 
Sha massage past perfect binnen de /skin 
regimen/ Urban Longevity Facial™ 
voor meer anti-aging resultaten, en 
binnen de /skin regimen/ Urban Detox 
Facial voor het stimuleren van de 
afvoer van afvalstoffen en revitalisatie 
van de huid.  

WAARSCHUWINGEN
Het wordt aanbevolen om Gua 
Sha te vermijden in het geval van 
huidontstekingen (rosacea, eczeem, acne) 
of bij verbranding door de zon. Indien 
de gast recent fillers of botox heeft laten 
plaatsen, wordt geadviseerd om de Gua 
Sha pas na drie maanden te gebruiken. In 
geval van andere cosmetische ingrepen, 
raadplaag dan een medische arts of 
dermatoloog. 
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Al onze behandelingen zijn de perfecte 
remedie bij hedendaagse vermoeid-
heid en een stedelijke lifestyle; ze 
gaan de effecten van stress en pollutie 
tegen. Ideaal voor mannen en vrouwen 
met weinig tijd, met een gestreste, vale 
en verouderende huid. De voordelen 
worden nog vergroot door de /skin 
regimen/ Macro Waves Sound™, het 
unieke natuurlijk aroma en een op maat 
gemaakte combinatie van actieve formu-
les die verschillende huidaandoeningen 
aanpakken. Elke behandeling wordt 
versterkt met de Gua Sha techniek. 

1. Urban Longevity Facial™  
60 minuten
30 min. express versie 
VERJONGEND

2. Urban Detox Facial       
60 minuten    
ONTGIFTEND

3. Urban Glow 15.0 Facial  
15 minuten    
EXPRESS GLOW

Een unieke ervaring voor 
huid én geest.

Het 100% natuurlijke aroma van 
aromatische oliën afkomstig van je-
neverbes, copaïva, rozenhout en rode 
ceder brengt lichaam en geest weer in 
balans en geeft nieuwe energie. Deze 
voordelen worden nog vergroot door de 
/skin regimen/ Macro Waves Sound™. 
Door de combinatie van natuurlijke en 
kunstmatige geluiden uit het dagelijks 
leven, ontstaat een perfecte soundscape 
die een extra dynamische dimensie 
toevoegt aan de gezichtsbehandeling. 
Dit helpt de gast het dagelijkse ritme 
even los te laten en weer een optimaal 
energieniveau te bereiken. De behande-

lingen beginnen met een ontspannend 
welkomstritueel, geïnspireerd op Qi 
Gong, dat een energetische detox stimu-
leert. De intensieve Rolling Roulage 
stimuleert de collageenproductie en 
helpt de spieren te ontspannen. Voor een 
gezonde, glanzende en verjongde huid. 
 
Een intake is heel belangrijk.

Vraag voor u met de behandeling begint 
wat de belangrijkste aandachtspunten 
van de gast zijn:
1. vale/ongelijkmatige huidtint;
2. rimpels/onvolkomenheden;
3. dehydratatie/fijne lijntjes;
4. droogheid/vermoeide huid;
5. onzuiverheden/pollutie op de huid;
en of hij/zij een bepaalde spanning voelt 
in het bovenlichaam.

Op basis van uw expertise kunt u daar-
bij kiezen voor een  product met AHA 
(fruitzuren) of het Detox Peel-off 
masker en de juiste booster. Licht uw 
productkeuze en de belangrijkste 
kenmerken van de behandeling toe. 

Vraag de gast daarna om zich te ont-
spannen en begin de behandeling met 
het welkomstritueel.

/skin 
regimen/ 
the facials
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/skin 
regimen/ 
urban detox facial
De perfecte remedie voor iedereen die 
de huid wil bevrijden van pollutie en 
onzuiverheden. De effecten van het De-
tox Mask met chlorella en charcoal – in 
combinatie met een passende  booster 
–  worden versterkt door de synergie van 
Qi Gong, de Rolling Roulage, de Macro 
Waves Sound™ en het natuurlijk aroma 
van het merk, dat huid en geest weer op-
laadt. Het wordt aanbevolen om de Gua 
Sha techniek aan de behandeling toe te 

voegen, om afvoerende en stimulerende 
effecten te verhogen.
100% van het panel een stralende en 
frissere teint*
90% van het panel ervaarde een scho-
nere huid*
*21 personen, vrouwen en mannen, re-
sultaten na een 60 minuten behandeling.

Tijd.
60 minuten.

/skin 
regimen/ 
urban longevity facial TM

De perfecte remedie om de effecten van 
stress en versnelde veroudering tegen 
te gaan. De werking van AHA’s en de 
op maat geselecteerde boosters wordt 
versterkt dankzij de synergie van Qi 
Gong, de Rolling Roulage, de Macro 
Waves Sound™ en het natuurlijk aroma 
van het merk, dat huid en geest weer 
aanpakken. Het wordt aanbevolen om de 
Gua Sha techniek aan de behandeling 
toe te voegen, om de anti-aging effecten 
te versterken. In verband met de AHA’s 
is deze behandeling niet geschikt bij 
melasma of een gevoelige huid.
100% van het panel ervaarde een stra-

lende en frissere teint*
95% van het panel ervaarde welzijn van 
huid en geest*
100% van het panel is tevreden over 
de gezichtsbehandeling en zou deze 
vaker willen*
*22 personen, vrouwen en mannen, re-
sultaten na een 60 minuten behandeling.

Tijd.
Compleet: 60 minuten.
Express: 30 minuten. 
In dat geval brengt u na het welkomst-
ritueel de producten zonder speciale 
massagetechnieken aan.

/skin 
regimen/ 
urban glow 15.0 facial
Een intensieve behandeling van 15 
minuten die zorgt voor directe glans 
en werkt tegen vermoeidheid dankzij de 
combinatie van vitamine C en de Rolling 
Roulage: voor mannen en vrouwen met 

een intensieve lifestyle, met een vale, 
gestreste huid.

Tijd.
15 minuten.
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Beschrijving.

Het perfecte middel tegen moderne 
vormen van vermoeidheid en een 
stedelijke lifestyle. Voor mannen en 
vrouwen met weinig tijd, met een 
gestresste, vale en verouderende huid.

Het wordt aanbevolen om de Gua Sha 
techniek aan de behandeling toe te 
voegen, om de anti-aging effecten te 
versterken.

In verband met de AHA’s is deze 
behandeling niet geschikt bij melasma 
of een gevoelige huid.

Voordelen.

Deze behandeling op maat, om specifieke 
stress gerelateerde onvolkomenheden 
en tekenen van huidveroudering te 
corrigeren, verjongt de huid en geeft 
een opgeladen gevoel waarmee je de 
drukte van de dag weer aankunt. 

Tijd.

Compleet: 60 minuten.
Express: 30 minuten. 
Bij de express behandeling brengt u 
na het welkomstritueel de producten 
zonder speciale massagetechnieken aan.

/skin 
regimen/ 
urban longevity facialTM
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WELKOM
- Macro waves sound™.
- Blend.
- Qigong destressing techniques.

REINIGING
- Wattenschijfjes. 
- Waterproof makeup remover. 
- Kom met warm water. 
- Cleansing cream. 
- Gua Sha massage.

TONING 
- Microalgae essence.
- Rolling roulage massage.

PEELING 
- Acid preparator (met 
wattenschijfjes). 
- Face renewer (met een kwast). 
- Neutralizer (met wattenschijfjes).

Selectie op maat  

LIJNTJES
- 1.85 HA booster.

DROGE/VERMOEIDE HUID
- 10.0 Tulsi booster.

VALE/ONGELIJKMATIGE 
HUID
- 15.0 Vit C booster.

RIMPELS/
ONVOLKOMENHEDEN 
- 1.5 Retinol booster.

VETTE HUID/
ONZUIVERHEDEN
- 1.0 Tea tree booster.

BESCHERMING
- Microalgae essence.
- Tripeptide cream.
- Urban shield SPF 30. 

/stap 1 - reinigen

/stap 2 - corrigeren

/stap 3 - beschermen

/skin 
regimen/ 
urban longevity facialTM
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/stap 1 - reinigen

Welkom!
Verwelkom de gast en vraag welk aan-
dachtspunt hij/zij wil laten behandelen. 
Zorg dat de gast comfortabel ligt op het 
behandelbed en zet de /skin regimen/ 
Macro Waves Sound™ aan.

Zorg dat de /skin regimen/ Blend voor 
het welkomstritueel klaarstaat, zodat u 
direct kunt starten met de energetische 
detox.

1. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/Blend in uw handen en vraag de 
gast in te ademen terwijl u uw handen 
langzaam naar zijn/haar neus brengt. 

2. Plaats uw handen op het decolleté en 
duw ze één ademhaling lang omlaag.

3. Plaats uw handen op de schouders en 
ze duw één ademhaling lang omlaag.

4. Schuif uw handen naar de basis van 
de hals en laat uw vingers naar achteren 
'wandelen', richting het achterhoofdsbeen.

5. Schuif uw hele hand met een golvende 
beweging in het haar en laat de hand 
naar de kruin glijden.

6. Breng één druppel /skin regimen/ 
Blend aan op drie punten: bovenarm, 
onderarm en tussen duim en wijsvinger. 
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Reiniging.
Zorg dat er een kom met warm water 
klaarstaat die u kunt gebruiken voor 

de reiniging en dat er schone, vochtige 
kompressen in de hot caby liggen. 

1. Ga verder met het verwijderen van 
de oogmake-up: bevochtig twee watten-
schijfjes met /skin regimen/ Waterproof 
Makeup Remover, en verwijder de ma-
ke-up voorzichtig van de ogen.  

2. Vermeng een hoeveelheid /skin re-
gimen/ Cleansing Cream ter grootte 
van een erwt met een beetje water in 
uw handpalmen en breng dit aan op 
gelaat, hals en decolleté. Blijf een royale 
hoeveelheid water toevoegen en masseer 
de Cleansing Cream in met golvende 
bewegingen.

7. Schouderblad-borststretch en glijd 
omlaag langs de arm. 

8. Vibratiemassage aan de buitenzijde 
van de arm, negen keer op elk punt. 
Herhalen aan de binnenzijde van de 
arm. Buitenkant bovenarm, onderarm, 
tussen wijsvinger en duim. Binnenkant 
hand, onderarm, bovenarm.

9. Maak rollende en knedende bewegin-
gen helemaal omlaag langs de arm en 
vervolgens weer terug omhoog.

10. Veeg met beide handen omlaag 
langs de arm, van de schouder tot de 
vingertoppen.

11. Druk met één hand de handpalm 
in het bed en gebruik de andere hand 
om langs de binnenzijde van de arm te 
vegen, van de hand naar de onderarm.

Herhaal stap 6 - 11 aan de andere kant.
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Gua Sha massage. 

1. Glijd vanaf het borstbeen naar be-
neden.
2. Glijd net boven de sleutelbeenderen, 
vanuit het midden richting de schouders.
3. Glijd vervolgens een stukje lager over 
het borstbeen richting de schouders. 
* Herhaal stap 2 & 3 aan de andere zijde.

1. Volg met de Gua Sha steen de ster-
nocleidomastoïde spier, begin hierbij 
achter het oor. 
2. Glijd vanaf de schouder richting het 
achterhoofdsbeen.  

3. Maak op- en neerwaartse effleurages 
tegen het achterhoofdsbeen.
4. Glijd vanaf het achterhoofdsbeen 
richting de nek.  
* Herhaal stap 3 & 4 aan de andere zijde.

* Lichte druk
1. Maak kleine rotaties vanuit het derde 
oog naar de haargrens.
2. Maak kleine verticale eff leurages 
vanaf de wenkbrauw richting het voor-
hoofd.  3. Maak kleine effleurages over 
de wenkbrauwen, boven en onder.  
* Herhaal stap 2 & 3 aan de andere zijde

4. Maak 30 seconden lang grote ro-
taties over de slapen. Herhaal aan de 
andere zijde. 
5. Glijd vanuit het midden, via de onder-
kant van het oog, door richting de slaap. 
Herhaal dit ook aan de andere zijde.
6. Glijd vanuit de zijkant van de neus, 
onder de jukbeenderen, richting de 
slaap. Herhaal dit aan de andere zijde. 
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7. Maak een grote effleurage van de 
lippen richting de slaap. Herhaal aan 
de andere zijde. 
8. Maak een grote effleurage vanaf de 
kin richting de zijkant en vervolgens 
richting de slaap. Herhaal aan de an-
dere zijde.  
9. Maak een grote effleurage vanaf de 
kin, via de kaaklijn naar het oor. Herhaal 
aan de andere zijde.  
10. Glijd vanaf de kin omhoog via de 
neus-lippen plooi. Glijd vervolgens via 
de zijkant van de neus naar de slaap. 
Herhaal aan de andere zijde. 

10

9

8
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/stap 2 - corrigeren

Toning.
Breng de /skin regimen/ Microalgae 
Essence aan. Zodra deze goed geab-
sorbeerd is, ga verder met de Rolling 
Roulage. Deze stimuleert de microcircu-
latie en ontspant de spieren in het gelaat. 
Zorgt tevens voor diepe zuurstoftoevoer 

en detox, terwijl de collageen- en elas-
tineaanmaak wordt gestimuleerd. Deze 
stap duurt 5 – 7 minuten.

1. Breng twee-drie druppels van de /
skin regimen/ Microalgae Essence 
aan op uw handpalmen en druk deze 
tegen de huid; werk vervolgens met uw 
vingertoppen omhoog.

2. Rolling Roullage: begin aan één 
kant van het gelaat met verticale roul-
lagebewegingen en werk vanaf de hals 
naar het voorhoofd. 

3. Ga verder met horizontale roullage-
bewegingen en werk vanuit het midden 
van het gelaat naar buiten. Herhaal dit 
aan de andere kant van het gelaat. 
Herhaal stap 2 en 3 aan de andere kant 
van het gelaat.

Nu de huid gereinigd en gerevitaliseerd 
is, is het tijd om de peeling aan te bren-
gen om de celvernieuwing te stimuleren. 
Breng met een wattenschijfje de /skin re-
gimen/ Acid Preparator aan op gelaat, 
hals en decolleté. Breng met een kwast de 

/skin regimen/ Face Renewer aan op 
gelaat, hals en decolleté. Breng de /
skin regimen/ Face Renewer met een 
kwast op dezelfde zones aan.  Laat dit 10 
minuten inwerken en voer de volgende 
bewegingen uit:

1. Heen- en weergaande kneedbewe-
gingen op de monnikskapspier. Negen 
keer herhalen.

Peeling.
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Verwijder de peeling met een koud, 
vochtig kompres. 
Breng met wattenschijfjes de /skin 
regimen/ Neutralizer aan op gelaat, 
hals en decolleté.

2. Omarm de schouders, duw ze omlaag 
en terwijl u drukt, trekt en draait met 
uw duimen. Negen keer herhalen.

3. Ga tegenover de gast staan en trek 
afwisselend uw linker- en rechterhand 
vanuit de nek naar u toe. Herhaal negen 
keer. Eerst aan de ene, en vervolgens 
aan de andere kant van de nek.

4. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/Blend in uw handen en vraag de 
gast in te ademen terwijl u uw handen 
langzaam naar zijn/haar neus brengt.

Selectie op maat

VALE/ONGELIJKMATIGE 
HUID
- 15.0 Vitamin C Booster.

RIMPELS/
ONVOLKOMENHEDEN
- 1.5 Retinol Booster.

DEHYDRATATIE/FIJNE 
LIJNTJES
- 1.85 HA Booster.

DROGE/VERMOEIDE HUID
- 10.0 Tulsi Booster.

VETTE HUID/
ONZUIVERHEDEN 
- 1.0 Tea tree booster 

Breng acht druppels /skin regimen/ 
Booster aan en werk vanaf het voorhoofd 
omlaag naar het decolleté. Druk het 
product in de huid, concentreer op de 
zones die het meest te lijden hebben. In 
het geval van de /skin regimen/ Tulsi 
Booster eventueel overtollig product aan 
het einde van de behandeling verwijderen 
met een warme vochtige kompres. 
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/stap 3 - beschermen

1.1 Breng twee druppels van de /skin 
regimen/ Microalgae Essence aan 
op uw handpalmen en druk deze te-
gen de huid; werk vervolgens met uw 
vingertoppen omhoog. Ga verder met 
het aanbrengen van /skin regimen/ 
Tripeptide Cream en voer daarna de 
volgende stappen uit:

Bescherming.
Nu is het tijd om de gezichtsbehandeling 
af  te ronden door nogmaals de /skin 
regimen/ Microalge Essence aan te 
brengen, die de perfecte basis vormt 
voor de /skin regimen/ Tripeptide 
Cream. Tot slot wordt een laag /skin 
regimen/Urban Shield SPF 30 aan-
gebracht om de huid te beschermen.

1.2 Thumbs in a horizontal position 
along and underneath the clavicles x 3.

1.3 Plaats de duimen horizontaal boven 
de sleutelbeenderen, drie keer herhalen.

1.4 Pak de hals vast met de vingers 
omlaag en gebruik de duimen voor 
drainage in de nek, beweeg richting 
de bank, drie keer herhalen.
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2. De duimen glijden onder, over en 
boven de jukbeenderen, op alle drie de 
plekken één keer.

3. Maak met vlakke handen cirkelbe-
wegingen naar de kauwspieren. De 
handen liggen op één lijn met de oren.

4.1 Werk met de wijs-/middelvingers 
omlaag langs de neus, te beginnen bij 
de neuspunt en omlaag naar het derde 
oog, één keer.

4.2 Stretch met de duimen de bovenlip, 
één keer.

1.5 Plaats de duimen verticaal, schuif ze 
omhoog over het gelaat langs de neus-
lippenplooien, en dan verder richting 
de oren, drie keer herhalen.

5. Strijk met stevige druk, met de duimen 
op elkaar omhoog van het derde oog 
richting het voorhoofd. Strijk vervol-
gens met stevige druk, met de duimen 
op elkaar van het derde oog richting 
de bovenkant van het voorhoofd en laat 
de duimen dan afzonderlijk naar buiten 
glijden over de wenkbrauwen.

6.1 Maak in banen strijkbewegingen 
over het voorhoofd, één keer. Plaats 
hierbij de duimen verticaal.

4.3 Stretch met de duimen de kin/
onderlip, één keer.
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Bied een kop Tulsi-thee aan voor een 
paar minuten ontspanning en rond, 
als de gast aangekleed en klaar is, de 
behandeling af door de 4-staps thuis-
verzorging op maat aan te bevelen.

6.2 Pak het hoofd vast bij de kruin en 
laat het los.

7. Eindig met het aanbrengen van de /
skin regimen/ Urban Shield SPF 30. 

8. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/Blend in uw handen en vraag de 
gast in te ademen terwijl u uw handen 
langzaam naar zijn/haar neus brengt.
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Beschrijving.

De perfecte remedie voor iedereen die 
de huid wil bevrijden van pollu-
tie en oneffenheden en acne tegen 
wil gaan. De /skin regimen/ Detox 
Peel-off met chlorella, charcoal en 
witte ginsengwortel absorbeert on-
zuiverheden, brengt de huid in balans 
en geeft nieuwe energie. Selecteer een 
van de boosters voor een behandeling 
op maat. De synergie van Qi Gong en 
de Rolling Roulage, de Macro Waves 
Sound™ en het natuurlijk aroma van 
het merk zorgen ervoor dat huid en 
geest weer worden opgeladen. 

Het wordt aanbevolen om de Gua Sha 
techniek aan de behandeling toe te voe-
gen,  om afvoerende en stimulerende 
effecten te verhogen.

Voordelen.

Een gezichtsverzorgende behandeling 
tegen de effecten van stress en dage-
lijkse pollutie die de huid aantasten en 
het verouderingsproces versnellen. Ook 
ideaal voor regulatie van de talgpro-
ductie en optimale hydratatie. Huid en 
geest worden ontdaan van afvalstoffen 
en krijgen nieuwe energie.

Tijd.

60 minuten.

/skin 
regimen/ 
urban detox facial
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/skin 
regimen/ 
urban detox facial 

/stap 1 - reinigen

/stap 2 - corrigeren

/stap 3 - beschermen

WELKOM
- Macro waves sound™.
- Blend 
- Qigong destressing techniques.

REINIGING
- Wattenschijfjes. 
- Waterproof makeup remover. 
- Kom met warm water. 
- Cleansing cream.
- Gua Sha massage.

TONING 
- Microalgae essence.
- Rolling roulage massage.

MASKER
- Detox peel-off (met de spatel).
- Warm water in een kom.

Selectie op maat 

DEHYDRATATIE/FIJNE 
LIJNTJES
- 1.85 HA booster.

DROGE/VERMOEIDE HUID
- 10.0 Tulsi booster.

VALE/ONGELIJKMATIGE 
HUID
- 15.0 Vit C booster.

RIMPELS/
ONVOLKOMENHEDEN 
- 1.5 Retinol booster.

VETTE HUID/
ONZUIVERHEDEN
- 1.0 Tea tree booster.

BESCHERMING
- Microalgae essence.
- Tripeptide cream.
- Urban shield SPF 30. 
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Welkom.

/stap 1 - reinigen

Verwelkom de gast en vraag welk aan-
dachtspunt hij/zij wil laten behandelen. 
Zorg dat de gast comfortabel ligt op het 
behandelbed en zet de /skin regimen/ 
Macro Waves Sound™ aan.

Zorg dat de /skin regimen/ Blend voor 
het welkomstritueel klaarstaat, zodat u 
direct kunt starten met de energetische 
detox.

1. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/Blend in uw handen en vraag de 
gast in te ademen terwijl u uw handen 
langzaam naar zijn/haar neus brengt. 

2. Plaats uw handen op het decolleté en 
duw ze één ademhaling lang omlaag.

3. Plaats uw handen op de schouders en 
ze duw één ademhaling lang omlaag.

4. Schuif uw handen naar de basis van 
de hals en laat uw vingers naar achteren 
'wandelen', richting het achterhoofdsbeen.

5. Schuif uw hele hand met een golvende 
beweging in het haar en laat de hand 
naar de kruin glijden.

6. Breng één druppel /skin regimen/ 
Blend aan op drie punten: bovenarm, 
onderarm en tussen duim en wijsvinger. 
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Reiniging.
Zorg dat er een kom met warm water 
klaarstaat die u kunt gebruiken voor de

reiniging en dat er schone, vochtige 
kompressen in de hot caby liggen. 

1. Ga verder met het verwijderen van 
de oogmake-up: bevochtig twee watten-
schijfjes met /skin regimen/ Waterp-
roof Makeup Remover, en verwijder 
de make-up voorzichtig van de ogen.  

2. Vermeng een hoeveelheid /skin re-
gimen/ Cleansing Cream ter grootte 
van een erwt met een beetje water in 
uw handpalmen en breng dit aan op 
gelaat, hals en decolleté. Blijf een royale 
hoeveelheid water toevoegen en masseer 
de Cleansing Cream in met golvende 
bewegingen.

7. Schouderblad-borststretch en glijd 
omlaag langs de arm. 

8. Vibratiemassage aan de buitenzijde 
van de arm, negen keer op elk punt. 
Herhalen aan de binnenzijde van de 
arm. Buitenkant bovenarm, onderarm, 
tussen wijsvinger en duim. Binnenkant 
hand, onderarm, bovenarm.

9. Maak rollende en knedende bewegin-
gen helemaal omlaag langs de arm en 
vervolgens weer terug omhoog.

10. Veeg met beide handen omlaag 
langs de arm, van de schouder tot de 
vingertoppen.

11. Druk met één hand de handpalm 
in het bed en gebruik de andere hand 
om langs de binnenzijde van de arm te 
vegen, van de hand naar de onderarm.

Herhaal stap 6 - 11 aan de andere kant.
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Gua Sha massage. 

1. Glijd vanaf het borstbeen naar be-
neden.
2. Glijd net boven de sleutelbeenderen, 
vanuit het midden richting de schouders.
3. Glijd vervolgens een stukje lager over 
het borstbeen richting de schouders. 
* Herhaal stap 2 & 3 aan de andere zijde.

1. Volg met de Gua Sha steen de ster-
nocleidomastoïde spier, begin hierbij 
achter het oor. 
2. Glijd vanaf de schouder richting het 
achterhoofdsbeen.  

3. Maak op- en neerwaartse effleurages 
tegen het achterhoofdsbeen.
4. Glijd vanaf het achterhoofdsbeen 
richting de nek.  
* Herhaal stap 3 & 4 aan de andere zijde.

* Lichte druk
1. Maak kleine rotaties vanuit het derde 
oog naar de haargrens.
2. Maak kleine verticale eff leurages 
vanaf de wenkbrauw richting het voor-
hoofd.  3. Maak kleine effleurages over 
de wenkbrauwen, boven en onder.  
* Herhaal stap 2 & 3 aan de andere zijde

4. Maak 30 seconden lang grote ro-
taties over de slapen. Herhaal aan de 
andere zijde. 
5. Glijd vanuit het midden, via de onder-
kant van het oog, door richting de slaap. 
Herhaal dit ook aan de andere zijde.
6. Glijd vanuit de zijkant van de neus, 
onder de jukbeenderen, richting de 
slaap. Herhaal dit aan de andere zijde. 
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7. Maak een grote effleurage van de 
lippen richting de slaap. Herhaal aan 
de andere zijde. 
8. Maak een grote effleurage vanaf de 
kin richting de zijkant en vervolgens 
richting de slaap. Herhaal aan de an-
dere zijde.  
9. Maak een grote effleurage vanaf de 
kin, via de kaaklijn naar het oor. Herhaal 
aan de andere zijde.  
10. Glijd vanaf de kin omhoog via de 
neus-lippen plooi. Glijd vervolgens via 
de zijkant van de neus naar de slaap. 
Herhaal aan de andere zijde. 

10

9
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Breng de /skin regimen/ Microal-
gae Essence aan. Zodra deze goed 
geabsorbeerd is, ga dan verder met de 
Rolling Roulage. Deze stimuleert de 
microcirculatie en ontspant de spie-
ren in het gelaat. Zorgt tevens voor 

diepe zuurstoftoevoer en detox, ter-
wijl de collageen- en elastineaanmaak 
wordt gestimuleerd. Deze stap duurt 
5 – 7 minuten.

/stap 2 - corrigeren

Toning.

1. Breng twee-drie druppels van de /
skin regimen/ Microalgae Essence 
aan op uw handpalmen en druk deze 
tegen de huid; werk vervolgens met uw 
vingertoppen omhoog.

2. Rolling Roullage: begin aan één 
kant van het gelaat met verticale roul-
lagebewegingen en werk vanaf de hals 
naar het voorhoofd. 

3. Ga verder met horizontale roullage-
bewegingen en werk vanuit het midden 
van het gelaat naar buiten. Herhaal dit 
aan de andere kant van het gelaat. 

Herhaal stap 2 en 3 aan de andere kant 
van het gelaat.

Nu de huid is gereinigd en gerevitali-
seerd, is het tijd om het /skin regimen/ 
Detox Peel-off mask aan te brengen 
op het gelaat, de hals en het decolleté. 

Laat het masker maximaal 15 minuten 
inwerken, en maak de volgende bewe-
gingen:

Mask.

1. Heen- en weergaande kneedbewe-
gingen op de monnikskapspier. Negen 
keer herhalen.
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Maak de randen van de /skin regimen/ 
Detox Peel-off mask nat met een beetje 
water, zodat het er gemakkelijker af gaat. 
Verwijder het masker voorzichtig vanaf 
de kin tot het voorhoofd. Verwijder het 
achtergebleven residu met een warme, 
vochtige kompres.

2. Omarm de schouders, duw ze omlaag 
en terwijl u drukt, trekt en draait met 
uw duimen. Negen keer herhalen.

3. Ga tegenover de gast staan en trek
afwisselend uw linker- en rechterhand
vanuit de nek naar u toe. Herhaal negen
keer. Eerst aan de ene, en vervolgens 
aan de andere kant van de nek.

4. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/ 10.0 Tulsi booster in uw handen 
en vraag de gast in te ademen terwijl 
u uw handen langzaam naar zijn/haar 
neus brengt.

Selectie op maat.

VALE/ONGELIJKMATIGE HUID
- 15.0 Vitamin C Booster.

RIMPELS/ONVOLKOMENHEDEN
- 1.5 Retinol Booster.

DEHYDRATATIE/FIJNE LIJNTJES
- 1.85 Hyaluronic Acid Booster.

DROGE/VERMOEIDE HUID
- 10.0 Tulsi Booster.

VETTE HUID/ONZUIVERHEDEN
- 1.0 Tea tree booster

Breng acht druppels /skin regimen/ 
Booster aan en werk vanaf het voor-
hoofd omlaag naar het decolleté. Druk 
het product in de huid, concentreer op 
de zones die het meest te lijden hebben. 
In het geval van de /skin regimen/ 
Tulsi Booster eventueel overtollig pro-
duct aan het einde van de behandeling 
verwijderen met een warme vochtige 
kompres.
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/step 3 - beschermen

1.1 Breng twee druppels van de /skin 
regimen/ Microalgae Essence aan 
op uw handpalmen en druk deze te-
gen de huid; werk vervolgens met uw 
vingertoppen omhoog. Ga verder met 
het aanbrengen van /skin regimen/ 
Tripeptide Cream en voer daarna 
de volgende stappen uit:

Bescherming.
Nu is het tijd om de gezichtsbehandeling 
af  te ronden door nogmaals de /skin 
regimen/ Microalgae Essence aan te 
brengen, die de perfecte basis vormt 
voor de /skin regimen/ Tripeptide 
Cream. Tot slot wordt een laag /skin 
regimen/ Urban Shield SPF30 aan-
gebracht om de huid te beschermen.

1.2 Plaats de duimen horizontaal onder
de sleutelbeenderen, drie keer herhalen.

1.3 Thumbs in a horizontal position 
along and above the clavicles x 3.

1.4 Pak de hals vast met de vingers 
omlaag en gebruik de duimen voor 
drainage in de nek, beweeg richting 
de bank, drie keer herhalen.
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2. De duimen glijden onder, over en 
boven de jukbeenderen, op alle drie de 
plekken één keer.

3. Maak met vlakke handen cirkelbe-
wegingen naar de kauwspieren. De 
handen liggen op één lijn met de oren.

4.1 Werk met de wijs-/middelvingers
omlaag langs de neus, te beginnen bij 
de neuspunt en omlaag naar het derde 
oog, één keer.

4.2 Stretch met de duimen de bovenlip,
één keer:

1.5 Plaats de duimen verticaal, schuif
ze omhoog over het gelaat langs de
neuslippenplooien, en dan verder richting 
de oren, drie keer herhalen.

5. Strijk met stevige druk, met de duimen 
op elkaar, omhoog van het derde oog 
richting het voorhoofd. Strijk vervol-
gens met stevige druk, met de duimen 
op elkaar, van het derde oog richting 
de bovenkant van het voorhoofd en laat 
de duimen dan afzonderlijk naar buiten 
glijden over de wenkbrauwen.

6.1 Maak in banen strijkbewegingen 
over het voorhoofd, één keer. Plaats 
hierbij de duimen verticaal.

4.3 Stretch met de duimen de in/on-
derlip, één keer.
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Bied een kop Tulsi-thee aan voor een 
paar minuten ontspanning en rond, 
als de gast aangekleed en klaar is, de 
behandeling af door de 3-staps thuis-
verzorging op maat aan te bevelen.

6.2 Pak het hoofd vast bij de kruin en 
laat het los.

7. Eindig met het aanbrengen van de   
/skin regimen/ Urban Shield SPF 30.

8. Verwarm twee druppels /skin regi-
men/ Blend in uw handen en vraag de 
gast in te ademen terwijl u uw handen 
langzaam naar zijn/haar neus brengt.
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Beschrijving.

Een intensieve behandeling van 15 
minuten voor directe glans en opvulling 
dankzij de combinatie van vitamine 
C en de Rolling Roulage-massage: 
ideaal voor drukbezette gasten met een 
vale, gestreste huid.

Voordelen.

Directe hydrat ie ,  werkt tegen 
vermoeidheid en geeft glans. Intensieve 
en zichtbare lift. Nieuwe energie voor 
het hele gelaat.

Tijd.

15 minuten.

Benodigde accessoires.

Kom met water.
Kompressen.
Wattenschijfjes.

/skin 
regimen/ 
urban glow 15.0 facial
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/skin 
regimen/ 
urban glow 15.0 facial

/stap 1 - reinigen

/stap 2 - corrigeren

/stap 3 - beschermen

WELKOM
- Macro waves sound™. 
- Blend.
- Qigong detox techniques.

REINIGING
- Cleansing cream.

TONING 
- Microalgae essence.
- Rolling roulage massage.

VALE/ONGELIJKMATIGE 
HUID
- 15.0 Vit C booster.

PROTECTION
- Tripeptide cream.
- Urban shield SPF30.
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/step 1 - reinigen

Welkom.

2. Ga door met de Qi Gong bewegingen. 
Maak met beide handen gelijktijdig een 
strijkbeweging van schouder richting 
de pols, drie keer de ene kant, daarna 
drie keer de andere kant. (1 minuut)

Reiniging.
3. Maak uw vingers nat in de kom met 
warm water en breng vervolgens de 
/skin regimen/ Cleansing Cream aan 
op gelaat en hals, waarbij u roterende 
bewegingen maakt; voeg extra water toe 
indien nodig. Verwijderen met warme, 
vochtige kompressen. (3 minuten)

1. Vraag de gast te gaan zitten om te 
ontspannen bij Macro Waves Sound™. 
Verwarm 2 druppels van /skin regi-
men/ Blend in uw handen, ga achter 
de gast staan en vraag hem/haar diep 
in te ademen. Breng een extra druppel 
aan op het decolleté en achter de oren. 
(1 minuut)
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/step 2 - corrigeren

Toning.
4. Breng met uw handpalmen de /skin 
regimen/ Microalgae Essence aan en 
maak vervolgens kloppende bewegingen 
richting het voorhoofd. Vervolg met 
de Rolling Roulage, eerst verticaal 
en dan horizontaal, eerst aan de ene 
kant van het gelaat en daarna aan de 
andere. (7 minuten)
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/step 3 - beschermen

Bescherming. 
5. Breng 8 druppels van de /skin re-
gimen/ 15.0 Vit C Booster aan op 
het gelaat, de hals en het decolleté en 
masseer volledig in. (1 minuut)

 

6. Masseer de /skin regimen/ Tri-
peptide Cream in met uitwaartse 
strijkbewegingen, vanaf het decolleté 
naar het voorhoofd. (1 minuut)

 

7. Sluit de behandeling af de /skin re-
gimen/ Urban Shield SPF 30. 
(1 minuut)
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/notes 
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/notes 
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