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SOFTENING CLEANSING CRÈME
150ml (11948)

VOEDT, HYDRATEERT EN REINIGT DE RIJPERE HUID
Deze vochtrijke formule verwijdert grondig make-up-resten en
onzuiverheden, terwijl het tevens het gevoelige pH-gehalte van de huid
beschermt – een essentieel onderdeel van de zorg voor de ouder
wordende huid. Na reiniging voelt de huid fris, gevoed en schoon.

INGREDIËNTEN:
•Soyabonenolie: Bindt vuilresten en onzuiverheden aan elkaar waardoor
deze effectief worden verwijderd zonder de huid uit te drogen.
•Sheaboter: Voedt, verzacht en reinigt de huid.
•Zwarte Thee: Herstelt de veerkracht van de huid en verbetert de glans
op de huid.

VOOR WIE?
•De normale tot droge huid die zichtbare tekenen van huidveroudering
vertoont: rimpels, pigmentstoringen en stress.
•Mensen die een voedende reiningingscrème prefereren die de huid na
reiniging niet droog of strak laten voelen.

HOE TE GEBRUIKEN?

•‘s Ochtends en ‘s avonds met zachte ronddraaiende bewegingen
aanbrengen met de vingertoppen op je vochtige gezicht en hals.
Afwassen met water of een nat washandje.

COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
ontstaan van melanine.
Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
soepeler uitziet.
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FOAMING CLEANSING LOTION
200ml (11965)

SCHUIMENDE REINIGENDE LOTION DIE HET pH- GEHALTE
OP PEIL HOUDT EN DE HUID BESCHERMT EN TEGELIJKERTIJD
REINIGT ZONDER DEZE UIT TE DROGEN
Dit zachte schuim geeft een ‘voldane’ reiniging, verwijdert
onzuiverheden, make-up en
overtollige talg, en garandeert tegelijkertijd dat de huid haar vocht niet
verliest en zacht en soepel voelt.
INGREDIËNTEN:
•Kamille Extracten: Verzacht en hydrateert de huid.
•Comfrey Extracten: Verzorgt en bevochtigt de huid.
•Hyaluronzuur: Natuurlijke hydraterende samenstelling die de huid een
vochtboost geeft.

VOOR WIE?

•Normale tot vette huid met zichtbare tekenen van huidveroudering:
rimpels, pigmentstoringen en stress.
•Mensen die het ‘zeep en water’ reinigingsgevoel prefereren.

HOE TE GEBRUIKEN?

•‘Knijp een kleine hoeveelheid in je vochtige handen en wrijf zachtjes op
de huid. Masseer licht in en spoel af met water. Gebruik ‘s ochtends en
‘s avonds

COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
ontstaan van melanine.
Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
soepeler uitziet.
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REFINING TONING LOTION
200ml (11966)

MILDE FORMULE DIE VERSTEVIGT, HYDRATEERT EN VERFIJNT
Samengesteld ter optimalisering van de anti-ageing voordelen van de
Restore collectie. Deze zachte, alcoholvrije tonic verwijdert laatste restjes
van de reiniger, zuivert de poriën en geeft de huid een lichte versteviging
waardoor zij er fris uitziet.
INGREDIËNTEN:
•Paddenstoelen Extract: Verfijnt de poriën en geeft de huid een liftend
effect.
•Afrikaans Wit Hout Extract: Vermindert de grootte van de poriën, verfijnt
de structuur van de huid en brengt haar natuurlijke glans terug.
VOOR WIE?
• Alle huidtypen met zichtbare tekenen van huidveroudering:
rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Gebruik ‘s ochtends en s’avonds na reiniging. Breng aan met een
wattenschijfje en wrijf zachtjes over gezicht en hals, maar vermijdt de
huid rondom de ogen
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
ontstaan van melanine.
Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
soepeler uitziet.
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ANTI-AGEING DAY CRÈME SPF 15
60ml (11973)

95% VAN DE VROUWEN RAPPORTEERDE VERMINDERDE
VERSCHIJNING VAN PIGMENTSTORINGEN*
Deze lichte, crèmige moisturiser zorgt voor zichtbaar snellere hydratatie;
verstevigt en maakt de huid gladder zonder de poriën te verstoppen.
Vervaagt tevens pigmentstoringen met als resultaat een egaler uitziende
huid.
Tijdens onafhankelijke klinische testen*, rapporteerde 100% van de vrouwen:

•Vermindering van rimpeldiepte
•Verhoogde hydratatie
•Stevigere en gladdere huid
INGREDIËNTEN:
•Sauvignon Blanc druivenconcentraat: Krachtig antioxidant dat de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
•Zonbescherming: Geeft bescherming tegen het verouderingseffect van
UVA en UVB stralen.
• VOOR WIE?
• Normaal tot vette huid met zichtbare tekenen van
huidveroudering: rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Breng ‘s ochtends aan na reiniging en toning. Masseer zachtjes in de
huid totdat het is geabsorbeerd.
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
*Gebaseerd op
onafhankelijke ontstaan van melanine.
klinische testen Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
gedurende 28
soepeler uitziet.
dagen
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ANTI-AGEING DAY CRÈME (geen SPF)
60ml (11973)

95% VAN DE VROUWEN RAPPORTEERDE VERMINDERDE
VERSCHIJNING VAN PIGMENTSTORINGEN*
Deze lichte, crèmige moisturiser zorgt voor zichtbaar snellere hydratatie;
verstevigt en maakt de huid gladder zonder de poriën te verstoppen.
Vervaagt tevens pigmentstoringen met als resultaat een egaler uitziende
huid. Ideaal voor mensen die niet houden van een crème met SPF.
Tijdens onafhankelijke klinische testen*, rapporteerde 100% van de vrouwen:

•Vermindering van rimpeldiepte
•Verhoogde hydratatie
•Stevigere en gladdere huid
INGREDIËNTEN:
•Sauvignon Blanc druivenconcentraat: Krachtig antioxidant dat de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering.

VOOR WIE?
•Normaal tot vette huid met zichtbare tekenen van Huidveroudering:
rimpels, pigmentstoringen en stress. Deze crème bevat geen SPF
waardoor deze nog meer geschikt is voor mensen met een vette huid.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Breng ‘s ochtends aan na reiniging en toning. Masseer zachtjes in de
huid totdat het is geabsorbeerd.
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
*Gebaseerd op
onafhankelijke ontstaan van melanine.
klinische testen Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
gedurende 28
soepeler uitziet.
dagen
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ANTI-AGEING INTENSE DAY CRÈME SPF 15
60ml (11974)

95% VAN DE VROUWEN RAPPORTEERDE VERMINDERDE
VERSCHIJNING VAN PIGMENTSTORINGEN*
Deze volle, crèmige moisturiser zorgt voor zichtbaar snellere hydratatie;
verstevigt en maakt de huid gladder zonder de poriën te verstoppen.
Vervaagt tevens pigmentstoringen met als resultaat een egaler uitziende
huid.
Tijdens onafhankelijke klinische testen*, rapporteerde 100% van de vrouwen:

•Vermindering van rimpeldiepte
•Verhoogde hydratatie
•Stevigere en gladdere huid
INGREDIËNTEN:
•Sauvignon Blanc druivenconcentraat: Krachtig antioxidant dat de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
•Zonbescherming: Geeft bescherming tegen het verouderingseffect van
UVA en UVB stralen.
• VOOR WIE?
• Normaal tot droge huid met zichtbare tekenen van
huidveroudering: rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Breng ‘s ochtends aan na reiniging en toning. Masseer zachtjes in de
huid totdat het is geabsorbeerd.
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
*Gebaseerd op Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
onafhankelijke
klinische testen ontstaan van melanine.
gedurende 28 Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
dagen
soepeler uitziet.
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INTENSE	
  ANTI-‐AGEING	
  NIGHT	
  CRÈME	
  
60ml	
  (11971)	
  

100% VAN DE VROUWEN RAPPORTEERDE EEN
VERMINDERING VAN RIMPELDIEPTE NA 28 DAGEN*
Deze diepvoedende nachtcrème profiteert van de rustfase van het
lichaam; het werkt meteen en voedt de huid intensief zodat het gladder
en meer gehydrateerd aanvoelt al na de eerste keer. De huid ziet en
voelt jonger, gladder en soepeler in slechts 28 dagen.	
  
Tijdens onafhankelijke klinische testen*, rapporteerde 100% van de vrouwen:

•Vermindering van rimpeldiepte
•Verhoogde hydratatie
•Stevigere en gladdere huid
INGREDIËNTEN:
• Sauvignon Blanc druivenconcentraat: krachtige antioxidant dat de
huid beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
• Nacht Jasmijn Blad Extract: bevordert de celregeneratie en het herstel
van de natuurlijke beschermingsbarriëre van de huid tijdens de
nachtrust.
VOOR WIE?
• Normaal tot droge huid met zichtbare tekenen van
huidveroudering: rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Breng ‘s avonds aan na reiniging en toning. Masseer zachtjes in de
huid totdat het helemaal geabsorbeerd is.
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
*Gebaseerd op
onafhankelijke ontstaan van melanine.
klinische testen
Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
gedurende 28
dagen
soepeler uitziet.
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ANTI-‐AGEING	
  EYE	
  CRÈME	
  
15ml	
  (11970)	
  

100% VAN DE VROUWEN RAPPORTEERDE ZICHTBAAR
STEVIGER OOGCONTOUREN NA 28 DAGEN*
Speciaal samengesteld voor de gevoelige huid rondom de ogen. Deze
voedende crème wordt snel geabsorbeerd en voedt en hydrateert de
tere huid, met als resultaat een gladdere, stevigere huid en jonger
uitziende ogen. Oogheelkundig getest.
Tijdens onafhankelijke klinische testen*, rapporteerde 100% van de vrouwen:

•Vermindering van rimpeldiepte
•Verhoogde hydratatie
INGREDIËNTEN:
• Sauvignon Blanc Concentraat: Krachtig antioxidant dat de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
• Zwarte Thee: Herstelt het volume van de huid en brengt haar
natuurlijke glans terug.
VOOR WIE?
• Ieder huidtype met zichtbare tekenen van huidveroudering:
rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
•Breng ‘s ochtends en ‘s avonds, na reiniging en toning, een kleine
hoeveelheid aan op de huid rondom de huid en klop zachtjes in
totdat het is geabsorbeerd. Volg met je normale dag- en nachtcrème
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
*Gebaseerd op
onafhankelijke ontstaan van melanine.
klinische testen Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
gedurende 28
soepeler uitziet.
dagen
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ANTI-‐AGEING	
  SERUM	
  	
  
30ml	
  (11976)	
  

10 x ZO GECONCENTREERD ALS DE NACHTCRÈME ALLEEN
AANGEVULD MET PROBIOTICA OM DE HUID EEN
INTENSIEVE BOOST TE GEVEN
Gebruik makend van de rustfase van het lichaam gaat dit intensieve
serum direct aan het werk. Bevat 10x de concentratie Savingnon Blanc
Concentraat van de nachtcrème waardoor de huid direct intensief
gehydrateerd wordt en zachter aanvoelt. In combinatie met de Restore
Intense Anti-Ageing Night Crème ziet de huid er binnen 14 dagen jonger,
gladder en stralender uit met minder rimpels*. 94% van de gebruiksters
zou dit product dan ook aanbevelen aan een vriendin.
INGREDIËNTEN:
• Sauvignon Blanc Concentraat: Krachtig antioxidant dat de huid
beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
• Probiotica: helpt DNA schade aan de huidcellen te voorkomen en
ondersteunt het herstel van de huid.
• Zwarte Thee: Herstelt het volume van de huid en brengt haar
natuurlijke glans terug.
VOOR WIE?
• Ieder huidtype met zichtbare tekenen van huidveroudering:
rimpels, pigmentstoringen en stress.
HOE TE GEBRUIKEN?
• Breng ‘s avonds, na reiniging en toning, 5 druppels aan en masseer
deze in. Breng vervolgens de Intense Anti-Ageing Night Crème aan.
COMBINEER MET?

OVER RESTORE
Restore is ontwikkeld voor iedereen met zichtbare tekenen van huidveroudering – rimpels, pigmentstoringen en doffe teint. Het belangrijkste
actieve ingrediënt is het Sauvignon Blanc druivenconcentraat dat
bestaat uit drie ingrediënten:
Druivenpitten Extracten – Rijk aan antioxidanten ter bescherming van de huid
tegen vroegtijdige veroudering.
Vitamine C Concentraat – Stimuleert de collageenproductie en vermindert het
*Gebaseerd op
onafhankelijke ontstaan van melanine.
klinische testen Peptides – Bevorderen de versteviging van de huid, zodat deze er gladder en
gedurende 28
soepeler uitziet.
dagen

