
ZOMERBEHANDELING
 Volgorde Producten Omschrijving  Advies Thuisgebruik

Behandelingsduur 
ca. 45 minuten

1. Oogmake-up verwijderen Eye Make-up Remover Fluid
Superzachte oogreiniging en olievrij. Het kalmeert de huid 
en dankzij Rozenwater Extract als werkstof zorgt het ook 

voor het herstel van de pH.
Oogreiniging

Eye Make-up Remover 
Fluid

2. Reiniging Soft Cleansing Foam

De foam is ideaal als alternatief in de reinigingsfase; 
zowel ter vervanging voor een reinigingsmelk (Soft 

Liquid Cleanser) als reinigingsgel (Soft Cleansing Gel) en 
heeft dankzij het frisse schuim een fantastische zachte 
consistentie. Het voelt zeer aangenaam aan op de huid. 

Reiniging Soft Cleansing Foam

3. Peeling Apricot Peeling

Mesdun aanbrengen op de huid, oogcontour vrijlaten! Na 
5 minuten inwerken met roterende bewegingen masseren 
gedurende 3 minuten, daarna met compressen afnemen. 

Check altijd of alle korreltjes verwijderd zijn.

Peeling Apricot Peeling

4. Toni� ëren Soft Skin Lotion
Op een wattenschijfje opbrengen en afnemen. Soft Skin 
Lotion is een uiterst milde gezichtslotion. Geeft zonder te 

irriteren direct een frisse huid en ver� jnt het huidreliëf.
Toni� ëren Soft Skin Lotion

5. Werkstof Booster Hyaluron Serum
Dankzij de textuur trekt het serum razendsnel in zonder 

een plakkerig effect achter te laten. Voor zichtbare 
huidverstrakking en een direct voelbaar comfort.

Werkstof 
Booster

Hyaluron Serum

6. Massage
Argan Oil Concentrate 

ampul
Korte massage van 5-10 minuten.

7. Oogverzorging Hyaluron Eye Gel
De lichte vetvrije (!) ooggel Hyaluron Eye Gel vermindert 
rimpels en � jne lijntjes en is uitstekend verdraagzaam.         

Oogverzorging Hyaluron Eye Gel

8. Masker Hyaluron Silk Mask

Breng dit masker mesdik aan op gezicht en decolleté. 
Ogen goed vrijhouden. Het crèmemasker laat zich heerlijk 

verdelen. Eventuele resten met een warm compres 
verwijderen. 

Masker Hyaluron Silk Mask

9. Afsluitende verzorging
Hyaluron Cream of Hyaluron 

Emulsion

De zomerbehandeling afsluiten met Hyaluron Emulsion, 
bij een zeer vochtarme huid ook de Hyaluron Cream 

aansluitend nog gebruiken. 

Dag- en 
nachtverzorging

Hyaluron Cream of 
Hyaluron Emulsion

10.

11.

Waarom is hydratatie zo belangrijk?
Intense vochtverzorging met zeer groot comfort.

Wat gebeurt er met onze huid
De huid verliest meer vocht in de zomer door de hogere 
temperaturen, en daardoor ontstaat ook verlies van volume. 
Hierdoor ziet de huid er grauw uit, ontstaan er meer rimpels en 
lijntjes, elasticiteit neemt af en werkstoffen kunnen niet optimaal 
tot hun recht komen. Op het moment dat het vochtgehalte van 
de huid in balans gehouden wordt zal de pigmentatie ook egaler 
weer ontstaan, en wordt de prachtige jeugdige glans behouden of 
herstelt.

Een gehydrateerde huid….
• is een gezonde huid die beter en sterker reageert op werkstoffen,
• minder snel en minder heftig reageert op invloeden van buitenaf,
• ziet er bruiner uit,
• voelt zacht en comfortabel aan,
• is soepel en voelt voller aan,
• zal minder snel verouderen en
• ziet er jonger uit.

Kortom: door een optimale hydratatie wordt het 
huidverouderingsproces sterk vertraagt en ziet er jeugdiger en 
jonger uit.

In het kort:

Hyaluronzuur: 
Een lichaameigen stof die de vochthuishouding in de
huid regelt. Er kan door diverse oorzaken (leefstijl, eetgewoonte, 
milieuinvloeden) snel een tekort in de huid ontstaan, waardoor de 
huid oncomfortabel aanvoelt en grauw en verslapt eruit gaat zien. 
Doordat de hyaluronzuur in de produkten herkent wordt door de 
huid zal deze stof snel en diep in de huid dringen en daar als een 
vochtmagneet werken. Zo zal de huid weer voldoende vocht gaan 
bevatten en is de hydratatie een feit geworden.

Arganolie: Door de aanwezigheid van de voor de huid essentiële 
vetzuren zal deze werkstof de huid optimaal laten functioneren. 
Essentiële vetzuren zijn belangrijke bouwstenen van de 
celmembranen en daardoor hebben ze een ondersteunende 
werking voor een gezonde opbouw van de
huid. Daarnaast zullen deze vetzuren ook invloed hebben de 
vochthuishouding van de huid, zodat de huid er gezond en 
stralend uit gaat zien. 

Hyaluron is een lichaamseigen stof die veel in het lichaam 
voorkomt. Het kan weefselvocht aantrekken en opslaan. 
Naarmate men ouder wordt verliest het lichaam vocht en ook 
weefselvocht. Hyaluron wordt in de medische wereld bijvoorbeeld 
ook voor rimpelvulling gebruikt. 1 Gram Hyaluron kan 6 liter water 
opnemen.


