
NATIVE COLLAGEN 
& VITAMIN C MASK 

 
Nieuwe masker met native  

collagen en vitamine c.  
Met een hydraterende, liftende,  

tonifiërende, beschermende  
functie van vrije radicalen.  

Geschikt voor alle huidtypes.  
pH 3.1 - 3.3.

Snijd het blad aangepast aan het  
gezicht volgens de instructies.  

Plaats het op het gezicht doordrenkt 
met het serum en activeer het  
product door met een borstel  

bevochtigd met water te draaien en 
laat gedurende 20 minuten inwerken.

04 
24H HYDRACARE 

ANTI-POLLUTION 
FACE MASK 

 
Anti-pollutie gezichtsmasker. Antioxidant, 

het zuivert de huid en beschermt de 
huid tegen schade veroorzaakt door 

smog en photoaging effect. Is gemaakt 
van een plantaardige stof, "tweede huid 

effect” en gedrenkt in een super  
geconcentreerd serum om maximale  

resultaten te bieden in 15 minuten.

Reinig je gezicht. Haal het masker uit. 
Breng Anti-pollution face mask aan 
en laat gedurende 15-20 minuten  
rusten. Verwijder en ga verder met 

een zachte massage totdat het  
volledig geabsorbeerd is.

urb 
URBAN PROTECTION 

3D MASK 
RETEXTURIZING EFFECT 

 
Driedimensionaal masker. Identieke  

release systeem van de huid, bevordert 
de gemoduleerde release van actieve  

inhoud op basis van de natuurlijke  
absorptiecapaciteit van de huid. De  

imperfecties veroorzaakt door de  
leeftijd worden tot een minimum  

beperkt, de huid is glad en getonifieerd.

Scheid de voorheen geknipte delen 
van het masker en breng het eerst aan 
op het voorhoofd. Voeg 50 ml water en 
dep met een borstel totdat het volledig 

kleeft. Herhaal de procedure voor  
alle voorgesneden delen. Laat  
gedurende 20 minuten rusten.

BR 
BRIGHT REFINE PRO 

PRO
PRO

BIOBOTOX GOLD 
MASK 

 
Rijk gezichtsmasker in goud. Het 

dringt door tot in de diepere lagen 
van de huid, het biedt een hoge  

hydratatie en vult de dermis.  
Het heeft een "onmiddellijk liftende" 

en doeltreffende werking op de huid 
door deze zichtbaar gladder en  

jonger te laten lijken.

Reinig je gezicht. Breng Biobotox 
Gold Mask aan en laat op  
gedurende 15-20 minuten.  

Verwijder en ga verder met een 
zachte massage totdat het  
volledig geabsorbeerd is.

IN 
INIMITABLE EYE 

VEGETAL BIO CELLULOSE 
HYDRATING MASK 

 
Plantaardige biocellulose gezichtsmasker 

met een anti-aging en regenererende 
werking. Intensieve vochtinbrengende 
behandeling verrijkt met hyaluronzuur. 

Het heeft een onmiddellijke kalmerende 
werking, verhoogt de productie van  

collageen en geeft een regenererende 
gevoel van frisheid.

Reinig het gelaat.  
Verwijder het masker.  

Breng aan en laat 15/20 minuten  
rusten. Verwijder het masker  

en ga verder met een  
zachte massage.

SK 
SUN-KISSED SKIN 

BIOBOTOX GOLD 
EYES PATCH 

 
Kostbare behandeling voor 

de ogen voor een meer heldere,  
jonge en ontspannende blik.  

Hydrateert intensief het delicate  
gebied rond de ogen,  

geeft een gloed van licht en  
opent de ogen. De uitstraling  

is helder en charmant.

Reinig je gezicht. Breng Eyes Patch  
aan op de contour onderaan de  

ogen en laat 15-20 minuten rusten.  
Verwijder de patches en ga door  
met een massage totdat volledig  

geabsorbeerd is. Niet spoelen.

IN 
INIMITABLE EYE 

EYEEYE

P E R F E C T  S K I N  face mask


