


Vertraag huidveroudering met de nieuwe     
NIOBLU ANTIAGE lijn.

Dankzij het gebruik van Niosomen bereiken de 
actieve bestanddelen de huidlagen en zorgen 
voor stevigheid, glans en een natuurlijk liftend 
effect voor een egale en stralende huid die er 

gebeeldhouwd uitziet.

Geen compromis!
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 NIO - SERUM                        
COLLAGEEN  (30 ml) 

 voor € 67,00                                                                                               
Speciale aanbieding voor 100 ml € 223,33

    Zorgt voor een gerichte werking bij 
het gehydrateerd en verkwikt houden 
van de huid en bestrijdt slapheid en 
veroudering ervan.

 Gebruik: Ochtend en avond en telkens 
wanneer de noodzaak gevoeld wordt. 
Het product met zacht masserende 
bewegingen op de net gereinigde 
huid aanbrengen.

   Code LV01504

WIST JE DAT:
de productie van collageen 

en elastine al vanaf de 
leeftijd van 20 jaar geleidelijk 
begint af te nemen. En dat dit 
een verlies van elasticiteit en 
stevigheid van de huid kan 

veroorzaken: het huidweefsel 
begint te verzakken en 

wijzigt de ovale gezichtsvorm 
en de aanblik van de 

gelaatstrekken.

ACACIA 
COLLAGEEN 
Hydraterend

REGENEREERT
   met de hulp van Moeder Natuur

ACACIA              
COLLAGEEN

Het is afkomstig 
van de natuurlijke 
gom (verhard sap) 

van de Acacia 
Seyal boom, met 

sterk hydraterende 
eigenschappen.

REGENEREERT
EN

REVITALISEERT

NIO-ACTIVE
Microblaasjes die olie 
van granaatappelzaad 
en natuurlijk gistextract 
bevatten hebben een 
belangrijke hydraterende, 
vullende, regenererende en 
revitaliserende werking.    
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 NIO - CREAM COLLAGEEN 
REVITALISER (50 ml) 

 voor € 87,00                                                                                                       
Speciale aanbieding voor 100 ml € 174,00

    Zorgt voor een gerichte werking bij 
het gehydrateerd en verkwikt houden 
van de huid en bestrijdt slapheid en 
veroudering ervan.

 Gebruik: Het product na een 
zorgvuldige reiniging met zacht 
masserende bewegingen op het 
gezicht en de hals aanbrengen. 

   Code LV01503

WIST JE DAT:
voorkomen altijd de beste 

manier is om rimpels te 
bestrijden. Bescherm 

je huid 's zomers maar 
ook in de winter tegen 

zonnestraling. Zorg 
voor een gezonde en 

evenwichtige levensstijl.

OLIE VAN                      
GRANAATAPPELZAAD
Anti-rimpel, antioxiderend, 
met ontstekingsremmend 
vermogen.

 OLIE VAN        
GRANAATAPPELZAAD

Met anti-rimpel, 
antioxiderende en 

ontstekingsremmende 
werking is de olie van 
granaatappelzaad een 

waar elixir voor een jonge 
uitstraling nuttig tegen 

rimpels, acne, eczeem en 
roodheid. 

REGENEREERT
EN

REVITALISEERT

REVITALISEERT
     Elixer van eeuwige jeugd!

NIO-ACTIVE
Microblaasjes die olie 
van granaatappelzaad 
en natuurlijk gistextract 
bevatten hebben een 
belangrijke hydraterende, 
vullende, regenererende en 
revitaliserende werking.    
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LIFT, HYDRATEERT
EN VERSTEVIGT
     voor een fris en stralend uiterlijk.

 NIO - VERSTEVIGENDE 
 HALS EN DECOLLETE (50 ml) 

 voor € 77,00                                                                                                                      
Speciale aanbieding voor 100 ml € 154,00

    Zorgt voor een gerichte werking bij 
de bescherming, de hydratatie en de 
verjonging van de huid. Bijzonder 
geschikt voor de verzorging van de 
veeleisende, rijpe huid die behandeld 
moet worden op die zones die 
gemakkelijk kwetsbaar zijn voor 
huidveroudering. 

 Gebruik: Het product na een 
zorgvuldige reiniging met zacht 
masserende bewegingen op de hals               
en het decolleté aanbrengen.     

   Code LV01506

WIST JE DAT:
de eerste door 

ouderdom veroorzaakte 
onvolkomenheden het 

duidelijkst zichtbaar zijn op 
de hals en het decolleté 

omdat de huid daar dunner is.

MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 
ACEROLA-EXTRACT

 MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 

ACEROLA-EXTRACT
het is een 100% NATUURLIJK 

ACTIEF BESTANDDEEL 
met een onmiddellijk 

liftend effect; dankzij de 
uitstekende verstevigende 

en gladmakende 
eigenschappen is het in 

staat een ontspannen en fris 
uiterlijk te schenken.

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN 

NIO-ELASTID 
Microblaasjes die Asiaticoside (getitreerd 
extract van centella asiatica) bevatten, 
verrichten een belangrijke stimulerende 
werking die in staat is de nieuwe 
productie van collageen en elastine te 
bevorderen die zeer belangrijk zijn om de 
huid hydratatie, stevigheid en elasticiteit 
te schenken.
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 NIO - SERUM MET 
ONMIDDELLIJK LIFTEND 
EFFECT (30 ml) 

 voor € 67,00                                                                                                    
Speciale aanbieding voor 100 ml € 223,33

    Zorgt voor een gerichte werking voor 
de hydratatie van de huid; schenkt een 
beschermende en liftende werking. 

 Gebruik: Het product als 
laatste stap na een zorgvuldige 
schoonheidsroutine aanbrengen met 
de vingertoppen.

   Code LV01505

WIST JE DAT:
  hyaluronzuur met laag 

moleculair gewicht een intens 
vullende, hydraterende en 

verstevigende werking heeft. 
De huid van het gezicht ziet 

er stralend en compact uit; de 
structuur van de huid wordt 

gelijkmatig, rimpels en dunne 
lijnen verminderen.

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

NIO-OLIGO HA
Microblaasjes die 
Hyaluronzuur met een 
gering moleculair gewicht 
bevatten met een krachtig 
hydraterend vermogen. 
Hyaluronzuur met een laag 
moleculair gewicht dringt 
diep door en bindt zich aan 
watermoleculen, waardoor 
de huid gelift wordt en 
een betere structuur 
en stevigheid worden 
verkregen.

LIFT, HYDRATEERT
EN VERSTEVIGT
      Het geheim voor oneindige schoonheid.

MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 
ACEROLA-EXTRACT

 MENGSEL VAN 
PULLULAN EN 

ACEROLA-EXTRACT
het is een 100% 

NATUURLIJK ACTIEF 
BESTANDDEEL met 

een onmiddellijk liftend 
effect; dankzij de 

uitstekende verstevigende 
en gladmakende 

eigenschappen is het in 
staat een ontspannen en fris 

uiterlijk te schenken.
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 NIO - INTENSIEF 
OOGCONTOUR MASKER (15 ml)

    

 voor € 57,00                                                                                                                          
Speciale aanbieding voor 100 ml € 380,00

    Zorgt voor een gerichte bescherming 
en anti-age, schenkt de huid vulling, 
hydratatie en verjonging.

 GEBRUIK: Na een zorgvuldige reiniging 
een juiste hoeveelheid product op 
de delicate huid rondom de ogen 
aanbrengen, door met de vingertoppen 
een lichte cirkelvormige massage uit 
te voeren. Laat het 15-20 minuten 
inwerken zonder af te spoelen; het 
product zal volledig door de huid worden 
geabsorbeerd.

   Code LV01507

WIST JE DAT:
Om ogen zonder wallen 
en kringen te hebben en 
de delicate huid rondom 
de ogen te beschermen 
tegen de tekenen van de 

tijd, het van fundamenteel 
belang is om er constant 
en met toewijding iedere 
dag opnieuw zorg voor te 

hebben.

MAGNOLOL/
HONOKIOL

MAGNOLOL/HONOKIOL
De magnolia is een 

geschenk van de natuur! 
De schors bevat twee 

fenolverbindingen, 
magnolol en honokiol, 
verantwoordelijk voor 

de onmiskenbare 
geur van de plant 

maar ook voor talrijke 
ontstekingsremmende 

en antioxiderende 
eigenschappen. 

SPECIFIEKE 
BEHANDELINGEN

NIO-KIOL
Microblaasjes met salicine (wilgenextract) 
en Magnolol /Honokiol (extract van 
magnoliaschors) met een sterk 
ontstekingsremmende werking. 
Vermindert roodheid van de huid en 
irritatie door de ontstekingsbevorderende 
enzymen te verminderen en voorkomt 
bovendien de afbraak van collageen en 
elastine in de lederhuid.

LIFT EN       HYDRATEERT
    Verjong je blik in een oogwenk!12  13


