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Moisturizing & Rejuvenating Anti-Aging

Moleculaire

huidverzorging

Alléén natuurlijk is niet goed genoeg
Er zijn tegenwoordig
duizenden merken
die natuurlijke huidverzorging maken. Wij
vinden dat alléén natuurlijk zijn niet genoeg
meer is.

Daarom leggen wij ons
toe op het combineren
van de meest pure en
hoogwaardige natuurlijke ingrediënten die
zoveel mogelijk in het
wild geplukt of biologisch gecertificeerd zijn,
met de laatste en krachtigste wetenschappelijk
onderbouwde elementen die essentieel zijn
in het behoud van een
gezonde huid.

Wij werken alleen met de
meest pure
CO2 extracten
& koudgeperste oliën van zo
veel mogelijk
in het wild geplukte en biologische planten
en vitamines &
mineralen uit
de beste laboratoria in Europa
en de VS.
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Samenwerking tussen

natuur &
wetenschap

De kwaliteit van onze producten wordt bereikt door een
unieke samenwerking tussen natuur en wetenschap:

1

De pure kwaliteit van de natuurlijke ingrediënten is
uitzonderlijk hoog, zo mogelijk met de hand in het
wild geplukt of biologisch.

2

Vervolgens voegen we de beste ingrediënten toe
die de wereld van de huidverzorging te bieden
heeft, welke in de beste labs in de EU en VS zijn gemaakt en gecertificeerd natuurlijk en huideigen zijn.

3

Tot slot is het technisch proces uniek; de moleculaire
structuur blijft gewaarborgd en de effectiviteit van
de ingrediënten is optimaal.

4

Al onze producten zijn biologisch gecertificeerd door het onafhankelijke Duitse Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik

Ingrediënten
Pure CO2 extracten
In tegenstelling tot conventionele extractiemethoden zoals alcohol of PEG gebruiken wij
CO2 extracten. De zuiverheid en werkzaamheid van deze extracten is ongeëvenaard.

Koudgeperste Oliën
De oliën die we gebruiken zijn koudgeperst.
De voedingsstoffen en antioxidanten blijven
hierdoor maximaal behouden.

Productie
Lage
mengsnelheid

De botanische ingrediënten zijn zo veel mogelijk in het wild geplukt of biologisch gecertificeerd.

De mengmachines die we
gebruiken opereren op lage
snelheid zodat de moleculaire lading niet verandert en
de werkzame stoffen in de
ingrediënten niet worden aangetast.

Hoogwaardige
huideigen toevoegingen

Lage
mengtemeratuur

Wildgeplukt
en biologisch

Vitaminen, mineralenfermenten, peptiden, lipiden, essentiële vetzuren, ceramiden en hyaluronzuur die huideigen en daardoor makkelijk
opneembaar en niet belastend zijn. Allen zijn
gecertificeerd natuurlijk en afkomstig van de
beste laboratoria in de EU en VS.

Tijdens het mengen blijft de
temperatuur laag. Hierdoor
blijft de moleculaire structuur
intact en worden de werkzame stoffen in de ingrediënten
niet aangetast.

Al onze producten zijn vrij van enige
dierlijke stoffen. Bovendien zijn geen
van de ingrediënten op dieren getest.
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Uniek

technisch
procedé

Het verwarmen, samenvoegen en mengen van
ingrediënten verandert de
eigenschappen en kan de
moleculaire balans significant
beïnvloeden.
Er moet een keuze gemaakt
worden tussen het mengen
op hoge snelheid, waarbij de
moleculaire lading verandert,
of het toevoegen van (co-)
emulsificatoren en stabilisatoren om een homogene crème te krijgen. Beide opties
tasten de kwaliteit van het
eindproduct aanzienlijk aan.

6

Naast de fysieke eigenschappen van de ingrediënten is het
ook belangrijk om te kijken wat
er op moleculair en chemisch
niveau gebeurt als je de ingrediënten verwerkt tot een crème.

Na 20 jaar

geperfectioneerd
Na 20 jaar testen en aanpassen hebben we een technisch
procedé
geperfectioneerd
waarbij we alleen gebruikmaken van natuurlijke ingrediënten zonder toevoegingen
en waarbij we bovendien de
mengsnelheid en de temperatuur laag houden.
Hierdoor wordt de integriteit
van de ingrediënten niet aangetast en blijft de moleculaire
balans ongewijzigd.

Op deze manier
bereiken we een
ongeëvenaarde puurheid en
effectiviteit van
onze producten!

Hoogwaardige

CO2 extracten
Er zijn verschillende conventionele methoden van extractie. De meest gebruikte zijn PEG, glycerine of alcoholextracten. Wij gebruiken echter de puurste vorm;
C02 extracten.

Hoe werkt het?

Met behulp van gespecialiseerde extractieapparatuur
kan CO2 onder druk worden gebracht tot het vloeibaar wordt. De vloeibare
CO2 fungeert dan als oplosmiddel dat de natuurlijke
bestanddelen die aanwezig zijn in de ingrediënten
oplost.

Voordelen

Daarna wordt de CO2
weer onder natuurlijke
druk gebracht en keert
het terug naar zijn normale gasvormige toestand.

Wat overblijft
is een extreem
zuiver extract!

Lagere temperatuur

Warmtegevoelige componenten blijven intact.

Uitsluiting van zuurstof

Oxidatiegevoelige componenten blijven intact.
Zowel wat betreft de
impact op het milieu als
het rendement.
Puurdere kwaliteit en geur
in vergelijking met conventionele methoden.

Schoner proces

Extreem zuiver
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Onze Face collectie bestaat uit acht
volledig natuurlijke producten:

Cleansing
foam

Zacht botanisch schuim
wat de huid grondig
reinigt en de weg baant
voor een goede huidverzorging.
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10

Toner
Herstelt de natuurlijke
pH-balans en activeert
de huid.
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Care

Vitamin

Day

Bio-liftend en revtaliserend serum dat helpt de
natuurlijke structuur van
de huid te versterken.

Lichte en krachtige
formule die de huid
intens hydrateert en snel
intrekt tot in de diepste
huidlagen.

serum

12
14

cream

18

Night

Anti-Age

Sensitive

Vital

Boordevol diep voedende ingrediënten en
ceramiden die langzaam
gedurende de hele nacht
worden opgenomen.

Samengesteld uit de
krachtigste anti-aging ingrediënten die de natuur
te bieden heeft.

Delicate en voedende
crème, geschikt voor de
meest gevoelige huid.

Unieke combinatie van
de meest krachtige
extracten, vitaminen,
peptiden en minerelen.

cream

20

cream

22

cream

24

cream

26
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Cleansing
Foam
Triple
Hyaluronic
Botanical
Cleansing
Foam

Een grondig gereinigde huid maakt de weg vrij voor
een effectieve huidverzorging. Onze Cleansing Foam
verwijdert op subtiele wijze onzuiverheden en dode
huidcellen en activeert de huid.

Ingrediënten

Water, Rozenwater*, Komkommerwater, decyl
glucoside, glycerine, gehydroliseerd tarweproteïne, coco-glucoside, gluconolacton, Gemberwortelextract, glyceryl oleaat, natriumhydroxide, natriumbenzoaat, natriumhyaluronaat
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Zacht schuimend door een
reactie tussen kokosolie en
vruchtensuikers.

De Cleansing Foam bevat natuurlijke reinigende stoffen voor
het verwijderen van make-up
en onzuiverheden en diverse
botanische extracten voor een
diepe en grondige reiniging van
de huid en het verkleinen van
de poriën.
Daarbij zorgt het hyaluronzuur
van drie verschillende moleculaire gewichten voor een grondige hydratatie en elasticiteit in
elke huidlaag.

Hyaluronzuur komt van nature voor
in de huid en wordt algemeen gezien als een essentieel onderdeel
voor de hydratatie van de huid.
Drie moleculaire gewichten, waardoor het elke huidlaag kan bereiken
en vele malen effectiever werkt.

Rozenwater helpt de pH-waarde
van de huid in evenwicht te houden
en beperkt overtollige olie.
Reinigt poriën en verstevigt de huid.
Het zorgt voor strakkere haarvaten
en vermindert roodheid en vlekkerigheid.

Gember bevat ongeveer 40 antioxidanten. Het verwijdert gifstoffen en
het stimuleert de bloedsomloop, wat
resulteert in een efficiënte levering
van voedingsstoffen aan huidcellen.
Omdat het een krachtig antiseptisch
en reinigend middel is helpt gember
de huid schoon, glad en vrij van onzuiverheden te houden.
Coco-Glucoside ontstaat door reacties tussen vruchtensuikers (glucose)
en kokosolie.
Natuurlijk alternatief voor chemische
schuimvormende middelen. Het irriteert en droogt de huid niet uit omdat
het veel van de hydraterende eigenschappen van kokosolie heeft.
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Face
Toner

Refreshing,
Activating &
Revitalizing
Face
Toner
Onze Refreshing, Activating & Revitalizing Face Toner
stimuleert een efficiëntere en diepere werking van de
actieve ingrediënten in serums en crèmes; het legt dus de
basis voor een mooie en gevoede huid.

Ingrediënten

Water, Weegbree extract, Berberis extract,
Goudsbloem extract, St. Janskruid bloem/blad/
steel extract, Tijm extract, Palmarosa olie, Lavendel
olie, Geraniol, Limoneen, Linalool, Citral

12

Herstelt de natuurlijke
pH-balans en activeert
de huid.

De formule is samengesteld uit
een krachtige mix van botanische antioxidanten, ontstekingsremmers, hydraterende stoffen en
natuurlijke exfolianten die binnen
enkele seconden diep in de huid
worden opgenomen. Hier verwijderen ze onzuiverheden, verkleinen de poriën en herstellen de
natuurlijke pH-balans.

Bevat een component genaamd
“berberine”, wat een sterk reinigende werking heeft, poriën reinigt en
helpt bij een olieachtige huid.

Het is geschikt voor alle huidtypen
en kan ‘s morgens en ‘s avonds
worden gebruikt voor het gebruik
van een crème en serum.

“Thymol”, een olie die uit tijm
gewonnen wordt, is sterk ontstekingsremmend.

Grote bron van vitamine C, wat
geweldig werkt tegen omgevingsinvloeden en helpt om de huid strak
en stevig te maken.
Bevat krachtige antioxidanten
die de huid beschermen tegen
invloeden van buitenaf.

Goudsbloem heeft sterke antivirale
en antiseptische eigenschappen en
is daarmee erg geschikt om de huid
te reinigen.
Is erg effectief in het reinigen van
overtollig talg uit de poriën, wat het
bijzonder goed maakt voor een
acné-gevoelige huid.

Omdat het vol zit met krachtige
flavonoïden helpt Sint-Janskruidolie
beschadigde huid te verzachten en
te genezen.
Heeft een elastine-ondersteunend
effect, wat helpt bij het verminderen
van fijne lijntjes en rimpels.
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Vitamin
Bio-Corrective
Multi-Vitamin
Serum

Ingrediënten

Water, Ascorbinezuur (vitamine C), Panthenol (vitamine B5),
Niacinamide (Vitamine B3), Kokosolie, Zwarte komijnzaadolie,
Retinylpalmitaat (vitamine A), Dimethylsulfon (MSM), Gluconolacton, Linolzuur, Arrowroot extract, Agar extract, Tocoferol,
Natriumbenzoaat, Granaatappelsterolen, Linolzuur, Xanthaangom, May Chang Olie, Kokos Extract, Citroenzuur, Limoneen,
Astaxanthine, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol
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Ons bio-liftend en revtaliserend
serum helpt de natuurlijke structuur van de huid te versterken
en vermindert alle tekenen van
veroudering.

Diep voedend
allround serum
De biologsche en natuurlijke ingrediënten worden verrijkt met een combinatie van krachtige
vitaminen zoals vitamine C (ascorbinezuur), vitamine B3 (niacinamide), vitamine B5 (panthenol),
vitamine A (retinyl palminaat), vitamine E (tocoferol)
en vitamine F (linoleenzuur en linolzuur).
Dit multi-vitaminecomplex maakt de formule bijzonder krachtig, waardoor het diep in de epidermis door kan dringen. Hier herstelt het de matrix
van de huid en versnelt het de celstofstofwisseling, wat resulteert in een verjongde, strakke en
prachtig stralende huid.

Vitamine C
Ascorbinezuur

Vitamine C is een van de meest wetenschappelijk bewezen ingrediënten die
er zijn. Als we jong zijn is vitamine C
overvloedig aanwezig in de buitenste
twee lagen van de huid (opperhuid en
lederhuid), maar naarmate we ouder
worden raken deze niveaus uitgeput.

Antioxidant

Als krachtige antioxidant neutraliseert vitamine C vrije radicalen
in de huid. Vrije radicalen beschadigen het
DNA van de cel, wat
leidt tot vroegtijdige
veroudering.

Collageenstimulerend

Daarbij stimuleert Vitamine C
ook de collageenproductie en
gaat het celbeschadiging tegen,
wat helpt om de huid steviger en
jonger te houden, en zelfs helpt
om bruine vlekken en pigmentvlekken te vervagen en te voorkomen.
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“Beautymineraal”

MSM

MSM staat bekend als het ‘beautymineraal’ vanwege zijn vermogen om
de collageen- en elastineproductie te
ondersteunen.
MSM is een natuurlijke vorm van zwavel
die in alle levende organismen voorkomt.
Het is de zuiverste en meest werkzame
vorm van zwavel.
Zwavel is essentieel voor 150 verbindingen in het lichaam en vervult vele belangrijke functies.
Het stimuleert de natuurlijke productie
van Glutathion, de belangrijkste cellulaire antioxidant van het lichaam.
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Vitamine B5
Panthenol
Verjongend

Vitamine B5 helpt bij de
productie van fibroblasten in de middelste laag
van de huid (de laag
waar rimpels ontstaan) en
stimuleert de productie
van collageen, glycaan
en elastine, waardoor de
huid er jonger uitziet.

Hydraterend

Het gebruik van vitamine B5 voorkomt vochtverlies en helpt bij het
aantrekken van vocht.
Dit voorkomt een droge
huid, schilfering en jeuk en
houdt de huid zacht en
elastisch. Het helpt ook
om de barrièrefunctie
van de huid te behouden.

Vitamine B3
Niacinamide
Celopbouwend

Niacinamide helpt bij de opbouw van cellen in de huid,
beschermt deze tegen omgevingsstress en reguleert
de hoeveelheid olie
die de talgklieren
produceren en
voorkomt dat
ze te veel olie
produceren.

Beschermend

Daarnaast helpt het bij
de opbouw van keratine, een eiwit dat de
huid stevig en gezond
houdt.
Bovendien draagt het
bij aan een gezonde
ceramidebarrière, die
helpt om vocht vast te
houden.

Vitamine A

Retinyl Palminaat
Celvernieuwend

Vitamine A zorgt ervoor dat de cellen in de
opperhuid sneller vernieuwen. Het stimuleert celgroei en zorgt voor een gladdere,
gelijkmatigere huid.

Collageenstimulerend

Het stimuleert de aanmaak van nieuw collageen. Zodra retinyl palmitaat wordt omgezet in retinoïnezuur in
de huid, bindt het zich aan specifieke receptoren in
de cellen die leiden tot een verhoogde collageenproductie.
Daarbij houdt het de afbraak van collageen tegen
en verdikt het de diepere huidlaag (de dermis).

Astaxanthine
Astaxanthine is de koning onder de antioxidanten.
Het is namelijk 6000 keer effectiever in het opruimen van vrije radicalen dan vitamine C en 550
keer effectiever dan vitamine E..
Dit

betekent
dat
het
helpt om
de huid door
de
gehele
huidlaag heen
te beschermen
tegen vrije radicalenschade, wat mede verantwoordelijk is
voor het huidverouderingsproces.
Bovendien verbetert het de elasticiteit van de huid
door de gezonde werking van de huidcellen te ondersteunen.
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Day

Nutri-Active
Botanical
Moisturizing
Cream
De lichte en krachtige formule wordt snel opgenomen en hydrateert de huid de hele dag lang.
Een combinatie van natuurlijke, krachtige en
huideigen voedingsstoffen stimuleert de aanmaak van collageen, helpt fijne lijntjes en rimpels
te verminderen, voedt en beschermt de huid.

Ingrediënten

Water, Aloë Vera, Granaatappelsterolen, Olijfolie, Erwtenpeptide, Abbyesijnse
olie, Agar Extract, Arrowroot extract, Gluconolacton, Cacaoboter, Allantoïne, Linolzuur, Wortelextract, Carnaubawas, Sheaboter, Rozemarijn Bloem/blad/stengel
Extract, Xanthaan Gom, Natriumbenzoaat, Palmarosa olie, May Chang olie, Sorbitaanolivaat, Linolzuur, Zeoliet, Rozenbottelextract, Framboosextract, Leuconostoc/
Radijswortelfermentfiltraat, Tocoferol, Vlierbesextract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl
Glucoside, Citroenzuur, Natrium Hyaluronaat, Jasmijnbloemolie, Citral, Geraniol,
Linalool, Citronellol, Limonene, Benzyl Benzoate
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Intens hydraterend,
trekt snel in en is
een ideale basis voor
make-up

De uitzonderlijke mix van intensief
stimulerende en verzachtende natuurlijke ingrediënten zoals Abbesijnse olie, rozenbottel, framboos,
vlierbes en aloë vera, gecombineerd met essentiële vetzuren
(Linoleenzuur en Linolzuur) en hyaluronzuur van drie moleculaire
gewichten, dringt diep door in de
huid, waar het regenereert en intens hydrateert.
Exotisch geurend door frisse May
Chang en kalmerende Jasmijn.

Hyaluronzuur komt van nature voor
in de huid en wordt algemeen gezien als een essentieel onderdeel
voor de hydratatie van de huid.
Drie moleculaire gewichten, waardoor het elke huidlaag kan bereiken
en vele malen effectiever werkt.
Abessijnse olie heeft een unieke
moleculaire structuur die in geen
enkele andere natuurlijk voorkomende stof te vinden is.
Het bevat een zeer hoog percentage onverzadigde C22 omega
9 vetzuren en een overvloed aan
omega 3 en 6 vetzuren, evenals
vitamine A, B1, B2, B6, C en E.
bevat veel natuurlijke omega-vetzuren (3, 6 en 9), die sterk hydrateren en de huidbarrierefunctie ondersteunen, waardoor vocht in de
huid vastgehouden wordt.
Door de hoge concentraties vitamine A, B1, B2, B3 en K, staat rozenbottelolie bekend om zijn uitzonderlijke regeneratieve en helende
eigenschappen.
Erwtenpeptide heeft het meest uitaminozuurprofiel
gebalanceerde
van alle plantaardige eiwitten, bestaande uit 22 aminozuren
Rijk aan lysine, wat een belangrijke
rol speelt bij de productie van collageen. Daarbij heeft de huid de
eiwitten uit lysine nodig om de elasticiteit te behouden.
19

Night
Bio-Lipid
Overnight
Recovery
Cream

De rijke Multi-Lipid Overnight Recovery Cream zit
vol diep voedende ingrediënten die gedurende de
hele nacht worden geabsorbeerd.
De natuurlijke regeneratie van de huid wordt ondersteund en gestimuleerd door Fosfolipiden en
Sphingolipiden, die de natuurlijke lipiden van de
huid nabootsen, vocht vasthouden en helpen bij het
afleveren van actieve ingrediënten.

Ingrediënten

Water, Olijflie, Aloë Vera, Nerolibloesemwater, Carnaubawas, Sheaboter, Pompoenzaadolie, Zwarte Komijnzaadolie, Granaatappelsterolen,
Arrowroot extract, Cetearyl Alcohol, Gluconolactone, Agar extract, Fosfolipiden, Linoleenzuur, Leuconostoc/Radijswortelwortelfermentfiltraat,
Zeoliet, Tocoferol, Vlierbes extract, Rozemarijn bloem/blad/stam extract*,
Linolzuur, Xanthaan gom, Natriumbenzoaat, Sandelhout olie, Sphingolipiden, Bergamot Olie, Zoete Sinaasappelschil Olie, Citroenzuur, Neroli20 bloesemolie, Limonene, Linalool, Geraniol, Farnesol

extreem rijke formule, die
tijdens de nacht wordt
geabsorbeerd en werkzaam is in elke huidlaag.

De actieve ingrediënten, zoals
zwarte komijn- en pompoenzaadolie, vlierbessenextract,
aloë vera en granaatappel,
reiken hierdoor tot dieper in
de huid, waar ze vele malen
effectiever werken en de huid
aanzienlijk voller en soepeler
te maken.
Heerlijk geurend door zoete
neroli en kruidig sandelhout

De olie bevat meer dan 100
verschillende vitaminen, mineralen
en vetzuren, die helpen vocht vast
te houden, elasticiteit te behouden
en rimpels te verminderen.
Heeft sterke antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen,
waardoor het verstopte poriën
reinigt, de aanmaak van talg reguleert en irritatie kalmeert.
Bevordert de bloedsomloop door
voedingsstoffen en antioxidanten zoals
bioflavonoïden, choline, pectine en
tannines, vitamine A, B, C en E
De structuur van de vlierbes lijkt erg
op het huideigen cholesterol. Samen
met de omega 3 en 6 vetzuren
ondersteunen vlierbessen de gezonde
functie van de lipidenlaag.
Hoog in essentiële mineralen zoals
kalium, magnesium en zink, die helpen
bij de vorming van nieuwe huidcellen
en de productie van collageen.
Bevat vitamine A; wat de huid stevig
en gezond houdt en bètacaroteen;
een voorloper van vitamine A die
nodig is om vitamine A effectief om te
zetten.
Fosfolipiden werken als een tweede
huid; ze bootsen de natuurlijke lipiden
van de huid na en brengen actieve
ingrediënten dieper in de huid.
De ‘kop’ van een fosfolipide trekt water aan, terwijl de ‘staart’ waterafstotend is. Als combinatie betekent dit dat
het cruciaal is om de huid gehydra21
teerd te houden.

Anti-Age
Rejuvenating
Collagen
Renew
Cream

De geavanceerde anti-aging formule bevat een
combinatie van de meest krachtige botanische
oliën en extracten met uitzonderlijke verjongende
eigenschappen.
Duindoorn, Rozenbottel, Vlierbes, Granaatappel
en Rozemarijn, samen met Bakuchiol - het natuurlijke alternatief voor retinol - activeert de huid om
collageen te produceren en vermindert fijne lijntjes,
rimpels en oneffenheden.

Ingrediënten

Water, Olijfolie, Rozenwater, Aloe Vera, Komkommerwater, Bakuchiol,
Granaatappelsterolen, Sheaboter, Arrowroot extract, Cetearyl Alcohol, Gluconolactone, Agar Extract, Duindoornextract, Rozenbottelextract, Tocopherol, Zeoliet, Leuconostoc/Radijswortelferment filtraat,
Sodium Hyaluronaat, Vlierbesextract, Sodium Benzoate, Rozemarijnextract, Wortelextract, Grapefruitolie, Ylang Ylangolie, Citroenzuur, Limonene, Astaxanthine, Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate
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Samengesteld uit de
krachtigste anti-aging
ingrediënten die de natuur te bieden heeft.

De hyaluronzuurcombinatie van
drie verschillende moleculaire
gewichten dringt in elke huidlaag
binnen en hydrateert intensief
waardoor het vochtgehalte effectief aangevuld wordt.
De opvallende oranje kleur komt
door de toegevoegde Astaxanthine - de meest krachtige antioxidant die er is - en de heerlijk
zachtzoete geur door Ylang
Ylang & Roze Grapefruit.

Alom geroemd als het natuurlijke maar
even effectieve alternatief voor retinol.
Van Bakuchiol is aangetoond dat het
een aantal chemische processen in
de huidcellen activeert die leiden tot
een betere collageenproductie, een
verminderde collageenafbraak en een
vermindering van de melanineproductie (wat pigmentvlekken voorkomt of
vermindert.)

Enorm krachtige antioxidant; 6000
keer effectiever in het opruimen
van vrije radicalen dan vitamine
C en 550 keer effectiever dan
vitamine E.
Het verbetert de elasticiteit van de
huid door de gezonde werking van
de huidcellen te ondersteunen.

Duindoorn bevat 190 voedingsstoffen
en fytonutriënten, waaronder 60
krachtige antioxidanten, 20 mineralen
en vitamine B1, B2, K, C, A en E.
Hoge concentratie omega 3, 6 en 9
vetzuren. Daarnaast is het de enige
plant op aarde die omega 7 bevat.

Hyaluronzuur komt van nature voor
in de huid en wordt algemeen gezien als een essentieel onderdeel
voor de hydratatie van de huid.
Drie moleculaire gewichten, waardoor het elke huidlaag kan bereiken
en vele malen effectiever werkt.
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Sensitive
Soothing &
Softening
Restorative
Cream

Delicate en voedende crème, geschikt voor
de meest gevoelige huid.
Onze Soothing & Softening Restorative
Cream kalmeert overactieve huid, brengt
de huidlagen in balans en ondersteunt een
betere waterhuishouding.

Ingrediënten

Water, Oliijfolie, Komkommerwater, Granaatappelextract, Sorbitan
Olivate, Colloidaal Haver, Arrowrootextract, Sheaboter, Leuconostoc/Radijswortel Ferment Filtraat, Cetearyl Glucoside, Zeoliet, Aloe
Vera, Gluconolactone, Tocopherol, Linolzuur, Vlierbesextract, Agarextract, Kokosolie, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Rozemarijnextract,
Linoleenzuur Kamille-extract, Duizendbladextract, Citroenzuur.
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Samengesteld uit de meest
kalmerende en hypoallergene ingrediënten voor de
allergevoeligste huid.

Zorgvuldig samengesteld met
de meest zachte en kalmerende
ingrediënten zoals Aloë Vera,
Kamille, Duizendblad, Haver,
Komkommer en Vlierbes, samen
met weelderige oliën, boters en
de diepe hydraterende Linolen Linoleenzuur, zal onze naar
kokosnoot en kamille geurende
Sensitive cream de huid gekalmeerd, evenwichtig en vol volume achterlaten.

Rijk aan antioxidanten, enzymen en
vitamine A, C, E en B12 en mucopolysacchariden. Dit verhoogt aantoonbaar het watergehalte in de buitenste
laag van de huid.
Aloe Vera stimuleert de productie
van hyaluronzuur en collageen- en
elastinevezels in de huid - die allemaal
nodig zijn om de huid gehydrateerd,
stevig en soepel te houden.
Het versterkt de huidbarrièrefunctie
door het creëen van een laagje die
de huid versterkt en vocht vasthoudt.
Daarbij draagt de hoge concentratie
zetmeel bij aan de waterbindende
eigenschappen.
De cellulose, vezels en fenolen in colloïdaal havermout geven het antioxiderende en verzachtende eigenschappen
die roodheid en irritatie kalmeren.
Kamille heeft ontstekingsremmende
eigenschappen die de huid kalmeren en roodheid en onzuiverheden
verminderen.
de polyfenolen helpen vrije radicalen
te bestrijden en wapenen de huid tegen omgevingsinvloeden. Het helpt de
huid te regenereren, poriën te verkleinen en huidveroudering te vertragen.
Duizendblad heeft een antibacteriële,
antiseptische en antimicrobiële werking.
Het is ook ontstekingsremmend en
uitermate effectief tegen acne, vlekken
en een geïrriteerde huid.
Duizendblad is een krachtige antioxidant door de flavonoïden, salicylzuur
en achilleïne, wat een sterk hydraterende werking op de huid heeft.
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Vital
Energy &
Vitality
Reviving
Cream

Intensief stimulerende en krachtige formule, bestaande uit een evenwichtige combinatie van
botanische extracten en oliën, vitaminen, peptiden en mineralen.
De Vital crème is gericht op het verbeteren van
de metabole functie van de huid, wat het vermogen van de huid verhoogt om te herstellen
en te vernieuwen.

Ingrediënten

Water, Olijfolie, Zwarte komijnzaadolie, Bakuchiol, Erwtenpeptide,
Groene Theebladextract, Magnesiumchloride, Avocado olie, Arrowroot
extract, Sorbitaan Olivaat, Agar Extract, Zeoliet, Cetearyl Glucoside,
Granaatappel Extract, Cacaoboter, Leuconostoc/Radijswortelferment
Filtraat, Gluconolacton, Berberis extract, Grote Engelwortel Extract, Tocoferol, Vlierbes Extract, Natriumbenzoaat, Xanthaan gom, Rrozemarijn
extract, Limoen olie, Echinacea bloem/blad/stam extract, citroenzuur, Tea
Tree olie, Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol
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Unieke combinatie van
de meest krachtige extracten, oliën, vitaminen,
peptiden en minerelen.

Een combinatie van antioxidantrijke extracten van groene thee,
granaatappel en echinacea, oliën
van avocado en zwarte komijnzaad, gecombineerd met magnesium, bakuchiol (het natuurlijke
buitengewoon effectieve alternatief voor retinol) en peptiden
afkomstig van erwten, maken het
een uniek krachtige crème met
indrukwekkende revitaliserende
eigenschappen.
Verfrissend geurend door toevoeging van Bergamot en Tea Tree.

Groene thee zit vol met vitamine B2,
E, K. Deze krachtige antioxidantrijke
vitamines zijn belangrijk in het behoud
van het collageengehalte en de ondersteuning van nieuwe huidcelgroei.
Rijk aan polyfenolen, welke stervende
huidcellen reactiveren en 200 keer
krachtiger zijn dan vitamine E in het
neutraliseren van vrije radicalen.
Alom geroemd als het natuurlijke maar
even effectieve alternatief voor retinol.
Van Bakuchiol is aangetoond dat het
een aantal chemische processen in
de huidcellen activeert die leiden tot
een betere collageenproductie, een
verminderde collageenafbraak en een
vermindering van de melanineproductie (wat pigmentvlekken voorkomt of
vermindert.)
Echinacea zit vol met antioxidanten
zoals flavonoïden, cichorinezuur en
rosmarinezuur, wat vrije radicalen
neutraliseert en is rijk aan tannines, wat
poriën verkleint en rimpels vermindert.
Studies tonen aan dat echinacea de
hydraterende eigenschappen van de
huid versterkt door het niveau aan
epidermale lipiden, ceramiden en
cholesterol te verhogen.
Magnesium houdt het vetzuurgehalte
in de huid op peil. Hiermee zorgt het
voor een behoud van elasticiteit en
voorkomt het droogheid en ontstekingen.
Magnesium verbetert regulering van
de talgproductie en helpt een gezonde huidbarrière te houden.
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Body
Care
Onze Body collectie bestaat uit drie
volledig natuurlijke body lotions:

Lipid Complex

Oil

Diep voedende olie,
samengesteld uit lipiden en
proteïnen die overeenkomen
met de natuurlijke lipidenmatrix van de huid.
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Green & Vital

Anti -Aging

Boordevol krachtige groene
ingrediënten die de huid
onmiddelijk revitaliseren en
verfrissen.

Sterk hydraterende body
milk die elasticiteit en
stevigheid bevordert door
een complex van vitaminen,
mineralen en Bakuchiol.

Lotion

Milk
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Body Oil
Repairing &
Protecting
Lipid
Complex
Body Oil

De diep voedende Lipid Complex Olie is zorgvuldig samengesteld uit de meest rijke botanische
lipiden, proteïnen en extracten.
De olie komt overeen met de structuur van de
natuurlijke lipidenmatrix, vult droge en vermoeide
huid aan en herstelt deze.

Ingrediënten

Water, Olijfolie, Nerolibloesemwater, Sorbitaanolivaat, Cetearylglucoside, Granaatappelsterolen, Glycerine, Groene Thee extract,
Sheaboter, Gluconolacton, Kardemomextract, Carnaubawas, Natriumbenzoaat, Duizendbladextract, Smeerwortel, Gemberextract,
Zeoliet, Zoete Sinaasappelschil Olie, Bergamot Olie, Nerolibloesemolie, Citroenzuur, Limonene, Linalool, Geraniol, Farnesol
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Intens rijke en diep voedende olie voor een langdurig gehydrateerde huid.

Krachtige extracten van kardemom, gember, groene thee,
smeerwortel en duizendblad
stimuleren de elasticiteit van de
huid, verhogen de hydratatie
en verbeteren de beschermende hydrolipidenlaag.
De luxe olie geeft de huid een
zijdeachtige glans en laat deze
diep gevoed en veerkrachtig
achter
Heerlijk geparfumeerd
neroli en kardemom.

met

Olijfolie bevat veel vitamine K, wat
vaak wordt genoemd als een essentieel ingrediënt tegen striae of littekens
Olijfolie bevat veel antioxidanten zoals
oleïne en squaleen, die beschermen
tegen vrije radicalen. Daarnaast bevat
het vitamine E, flavonoïden en polyfenolen, die de celvernieuwing van de
huid bevorderen en de huid elastisch
en soepel houdt.
Groene thee zit vol met vitamine B2,
E, K. Deze krachtige antioxidantrijke
vitamines zijn belangrijk in het behoud
van het collageengehalte en de ondersteuning van nieuwe huidcelgroei.
Rijk aan polyfenolen, welke stervende
huidcellen reactiveren en 200 keer
krachtiger zijn dan vitamine E in het
neutraliseren van vrije radicalen.
Gember bevat ongeveer 40 antioxidanten. Het verwijdert gifstoffen en
het stimuleert de bloedsomloop, wat
resulteert in een efficiënte levering
van voedingsstoffen aan huidcellen.
Omdat het een krachtig antiseptisch
en reinigend middel is helpt gember
de huid schoon, glad en vrij van onzuiverheden te houden.
Duizendblad heeft een antibacteriële,
antiseptische en antimicrobiële werking.
Het is ook ontstekingsremmend en
uitermate effectief tegen acne, vlekken
en een geïrriteerde huid.
Duizendblad is een krachtige antioxidant door de flavonoïden, salicylzuur
en achilleïne, wat een sterk hydraterende werking op de huid heeft.
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Body
Lotion

Energizing
Green &
Vital
Body Lotion
De Green & Vital bodylotion zit vol met groene en
frisse botanische ingrediënten die de huid onmiddellijk revitaliseren.
De lotion is samengesteld uit krachtige maar toegangelijke ingrediënten die we in onze achtertuin
kunnen groeien.

Ingrediënten

Water, Olijfolie, Pompoenzaadolie, Komkommerwater, Cacaoboter,
Watermeloenzaadolie, Erwtenpeptide, Granaatappelsterolen, Peterselie extract, Colloïdaal Havermout, Sorbitaan Olivaat, Arrowroot
extract, Leuconostoc/Radijswortelferment filtraat, Gluconolactone,
Tocopherol, Shea Boter, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Sodium
Benzoate, Limoen Olie, Hazelnootextract, Grapefruitschil Olie, Bergamot Olie, Citroenzuur, Citral, Geraniol, Limonene

32

Geformuleerd met krachtige en revitaliserende
ingrediënten die lokaal
geoogst zijn.

Een combinatie van pompoenzaadolie,
erwtenpeptide,
peterselie, colloïdale haver,
hazelnoot,
granaatappel,
komkommer en watermeloen
resulteert in een krachtige mix
die de huid energie geeft en
haar stevig en vitaal maakt,
terwijl de subtiele geur van
komkommer en watermeloen
de zintuigen de hele dag lang
verfrist.

Lichte olie die snel absorbeert en diep
doordringt, sterk hydrateert en enorm
veel waardevolle voedingsstoffen
bevat.
Bevat antioxidanten, onverzadigde
vetzuren, omega 3, 6 en 9 vetzuren,
vitamine A, B en E, en een groot aantal
mineralen, waaronder magnesium, ijzer,
koper en kalium.
Rijk aan vitamine C, foliumzuur en antioxidanten zoals cucurbitacines, vitexine,
oriëntentine en isoscoparine. Deze
verminderen ontsteking en kalmeren
de huid.
Enzymen in komkommersap verminderen de afbraak van hyaluronzuur, een
natuurlijke stof in de huid die vocht aantrekt. Daarnaast remt het de afbraak
van elastine door het enzym elastase.
Erwtenpeptide heeft het meest uitgebalanceerde
aminozuurprofiel
van alle plantaardige eiwitten, bestaande uit 22 aminozuren
Rijk aan lysine, wat een belangrijke
rol speelt bij de productie van collageen. Daarbij heeft de huid de
eiwitten uit lysine nodig om de elasticiteit te behouden.
Hoog in essentiële mineralen zoals
kalium, magnesium en zink, die helpen
bij de vorming van nieuwe huidcellen
en de productie van collageen.
Bevat vitamine A; wat de huid stevig
en gezond houdt en bètacaroteen;
een voorloper van vitamine A die
nodig is om vitamine A effectief om te
zetten.
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Body
Milk

Moisturizing &
Rejuvenating
Anti-Aging
Body Milk
Onze sterk hydraterende Body Milk ondersteunt en reactiveert alle jeugdige kwaliteiten
van de huid; het verbetert de elasticiteit en
stevigheid door een complex van vitaminen en
minerale fermenten.

Ingrediënten

Water, Olijfolie, Cacaoboter, Granaatappelsterolen, Bakuchiol, Glycerine, Gluconolacton, Groene thee extract, Sorbitaanolivaat, Leuconostoc/radijswortelferment
filtraat, Sheaboter, Cetearyl Glucoside, Tocoferol, Xanthan Gum, Retinyl Palmitate
(vitamine A), Sodium Ascorbyl Phosphate (vitamine C), Vlierbes extract, natriumbenzoaat, Ylangbloemenolie, Limoenolie, Saccharomyces/zink ferment, Saccharomyces/koper ferment, Saccharomyces/magnesiumferment, Saccharomyces/ijzerferment, Saccharomyces/siliciumferment, citroenzuur, limoneen, linalool, citronellol,
benzylbenzoaat, benzylsalicylaat, citral, geraniol
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Rijk aan essentiële vitaminen en mineralen,
voor een ongekende stevigheid en elasticiteit

De krachtige Bakuchiol maakt
de huid glad en de natuurlijke
antioxidanten versterken collageenweefsel om het er jong en
gelijkmatig uit te laten zien.
Weelderig geparfumeerd met
exotische Ylang Ylang en verfrissende Limoen laat deze anti-aging melk de huid zachter,
gladder en diep gehydrateerd
achter.

Alom geroemd als het natuurlijke maar
even effectieve alternatief voor retinol.
Van Bakuchiol is aangetoond dat het
een aantal chemische processen in
de huidcellen activeert die leiden tot
een betere collageenproductie, een
verminderde collageenafbraak en een
vermindering van de melanineproductie (wat pigmentvlekken voorkomt of
vermindert.)
Groene thee zit vol met vitamine B2,
E, K. Deze krachtige antioxidantrijke
vitamines zijn belangrijk in het behoud
van het collageengehalte en de ondersteuning van nieuwe huidcelgroei.
Rijk aan polyfenolen, welke stervende
huidcellen reactiveren en 200 keer
krachtiger zijn dan vitamine E in het
neutraliseren van vrije radicalen.
Bevat antioxidanten zoals anthocyanen,
ellaginezuur en tannines. Hierdoor is het
een van de krachtigste ingrediënten
tegen vrije radicalenschade.
Door zijn kleine moleculaire structuur
kan het diep in de huid doordringen
en daarom is het effectief tegen een
droge huid.
Koper helpt bij de aanmaak van collageen en elastine, die de huid stevig
houden, en bevordert de productie van
hyaluronzuur, wat de huid hydrateert.
Het heeft antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen, wat infecties
helpt voorkomen en een geïrriteerde
huid verzacht.
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Scan de qr code voor meer informatie
over onze producten

www.skalarishealth.com

