
 

 

Ken je de behoeften van elke leeftijd? 

 
20 jaar: 
Goede oogcrème 
Beschermende dagcrème 
Product tegen verwijde poriën 
 

30 jaar: 
Drukste jaren in het leven van een vrouw,gezin ,carrière ,sociaal leven 
Op deze leeftijd weet je of je een krimper of zakker bent  
Vochtinbrengende crème die ook wat vet bevat 
 

40 jaar:  
Huid wordt gevoeliger 
Reiniging wordt belangrijker 
Melk ipv wasgel , alcoholvrije producten  
Werken aan elasticiteit van de huid  (filler en contour cream) 
 

50 jaar: 
Denk ik volume 
Door afname van oestrogeen, verdwijnen de bouwstenen van de huid 
Hyaluronzuur 
Huid voorzien van vet denk aan fijne gezichtolie voor ‘s nachts 
 

60 jaar: 
Stamcellen vernieuwen niet meer 
Romige producten met rijke formules 
De huid blijft vet en vocht nodig hebben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat? 

Sensitive & Emollient Serum  
Wordt gebruikt om roodheid na epilatie snel aan te pakken . 
De huid wordt gekalmeerd door dit fris serum door aanwezige Aloë Vera,  
Moringa extract bevat het anti-pollutie complex dat onzuiverheden tegen gaat 
 
 
Gently Cleansing Gommage 
Deze heeft zijn mooie roze kleur te danken aan het roze koraal  
Dit zorgt voor de fijne korrels die de dode huidlaag verwijderd,  
de papaya enzymen dringen diep in de huid voor een diepere peeling en sluiten  
meteen de poriën zodat de voedingsstoffen in de huid blijven 
enzymatisch – niet enzymatisch 
 
Intense Hydra Mask 
Kaviaar extract bevat, omega 3-6-9, deze goede vetten laten de huid gemakkelijker de nodige 
vitamines opnemen 
 

Purifying & Mattifying Cream  

Een anti bacteriële werking heeft dankzij Amandelzuur en bruine alg 
 
Day & Night Cleansing Milk 
Aloë Vera geeft een verzachtend effect terwijl de koraal algen een zuiverende werking hebben door  
hun aanwezige jodium 
 
Day & Night Tonic Lotion 
PH herstellend door aanwezige vit B5, door de vit B5 wordt zelfs de meest gevoelige huid gevoed en 
gekalmeerd. 
Niet poriën sluitend 
Het marine collageen zorgt voor de gele kleur  
 
Intense Hydra Karite Butter 
Werkt voedend; goed voor droogtes, kloven, helpt littekenproces en eczeem 
 
 
 
 
 

 

 

 


