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Naarmate de huid ouder wordt, merken we een verandering van de huidstructuur.

�Dit kan leiden tot:
 • �een verlies van elasticiteit, uitstraling en veerkracht van de huid
 • diepere rimpels

Jonge huid Rijpere huid

Een jonge huid ziet er stevig en stralend uit, 
ze heeft geen rimpels en geen fijne lijntjes.

Een rijpere huid verliest haar elasticiteit, uitstraling en 
veerkracht, het aantal rimpels verhoogt.

�Rimpels en fijne lijntjes �Volumeverlies �Verlies van elasticiteit 
en verandering van de 
huidstructuurHYALURON-FILLER VOLUME-FILLER

ELASTICITY+FILLER

VOOR VROUWEN VANAF 55 JAAR
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ca. 2000KDa 52kDa

Hyaluronzuur

Het is een mix van flavonolignans afkomstig van Mariadistel 
(Silybum marianum)
Het wordt gebruikt bij de behandeling en voorkoming van leverziekten 
dankzij zijn anti-hepatotoxische eigenschappen

�Arctiin, is afkomstig van de Burdock 
vrucht. Het helpt het vernieuwingsproces 
van collagen in de huidcellen te 
versnellen(1)(2)

➜ Meer elasticiteit

(1) Natural Arctium lappa fruit extract improves the clinical signs of aging skin. Anja Knott, PhD, Katja Reuschlein, Heiko Mielke, Ursula Wensorra, Christopher Mummert, PhD, Urte Koop, Martina 
Kausch, Ludger Kolbe, PhD, Nils Peters, PhD, Franz Stäb, PhD, Horst Wenck, PhD, & Stefan Gallinat, PhD Research & Development, Beiersdorf AG.    (2) In de Dagcrème en Nachtcrème. Mariadis-

telolie in de Verzorgende Olie Gezicht.    (3) In de Dagcrème en Nachtcrème.    (4)  In de Nachtcrème en Verzorgende Olie Gezicht.    (5) In de Verzorgende Olie Gezicht. 
(*) Induction of procollagen protein concentration after 12 weeks of treatment with an Arctium lappa fruit extract–containing formulation. 

�Silymarin heeft hoge anti-oxidatieve eigenschappen en beschermt 
collageen en elastine tegen oxidatieve stress en activeert het  
microcirculatie systeem van de huid op celniveau(2)

➜ Meer elasticiteit en meer uitstraling

� Hyaluronzuur (hoog + laag 
moleculair gewicht) helpt om 
tegen diepe rimpels te strijden(3)

 ➜ Minder rimpels

�Arganolie bevat een hoog gehalte 
aan essentiële vetzuren, die in het 
menselijk lichaam betrokken worden 
bij de productie en herstel van de 
celmembranen(4)

➜ Meer hydratatie en zachtheid

�Vitamine E pakt vrije radicalen aan en 
heeft een antioxidatieve werking(5)

➜ Meer veerkracht

ONZE OPLOSSING : Meerdere anti-age acties met bewezen resultaten
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• Arctiin
• Silymarin

• Silymarin
• �Olie van de Mariadistel

• Hyaluronzuur (van hoog en laag
moleculair gewicht)

• �Vitamine E

• �Arganolie

elasticiteit

uitstraling

rimpels

veerkracht

hydratatie en 
zachtheid

Hoge doeltreffendheid en uitstekende huidtolerantie

• �Met druppel-pipet
• �2 keer per dag aanbrengen

Verbetert de elasticiteit van de rijpere huid 
+ vult diepe rimpels op

De 1ste Verzorgende Olie Gezicht voor de rijpere huid in apotheken met Olie 
van de Mariadistel 

�Voedt intensief

�Verbetert de huidelasticiteit 

�Satijn uitstraling I N N O V A T I E
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