
NIEUW GELAATSVERZORGING SUBLIME SKIN 

  

 

Double Peel is een behandeling die de celvernieuwing stimuleert en de teint van 

het gelaat, de hals en decolleté verheldert. De gerichte werking wordt bereikt dankzij 

de dubbele peeling gecombineerd met vitamine C. 

AANBEVOLLEN : In bijzonder voor de rijpere huid en huid met een ongelijkmatige 

             tint, ook voor de gecombineerde en vette huid. Is ook geschikt voor 

     de meest gevoelige huid. 

VOORDELEN :     Vernieuwd de verhoornde huidlaag 

      Stimuleert de celvernieuwing 

      Vermindert zichtbaar de eerste tekenen van huidveroudering en  

            vermindert fijne lijntjes 

      Maakt huid stevig en de teint helder 

Active Lift is een anti-aging, verstevigende en liftende behandeling voor gelaat en 

hals. On combinatie met de specifieke massage herstelt deze behandeling het volume 

van de huid. De gerichte werking en doeltreffendheid worden behaald door het 

innovatieve biphasic peel-off mask. 

AANBEVOLLEN : Voor alle huidcondities met lijntjes en zichtbaar verlies van  

      stevigheid en volume. 

VOORDELEN :     Verstevigd de gezichtscontouren 

      Voedt, verlicht en versterkt 

      Geeft een zachtere uitstraling aan fijne en diepere lijntjes 

Delluxe Lift is een behandeling die de huid verstevigt en lift. Gecombineerd met de 

specifieke massage stimuleert het de celvernieuwing en geeft het de huid volume. De 

gerichte werking wordt bereikt dankzij de dubbele peeling gecombineerd met 

vitamine C. 

AANBEVOLLEN : In bijzonder aanbevolen voor de rijpere, verdikte huid met   

     ongelijkmatige teint, lijntjes en zichtbaar verlies van stevigheid en 

     volume. 

VOORDELEN :     Egaliseert de huid en stimuleert de celvernieuwing 

      Verstevigd de gezichtscontouren 

      Voedt, verlicht en versterkt 

        Geeft een zachtere uitstraling aan fijne en diepere lijntjes 



GELAATVERZORGING SACRED NATURE  

 

 

 

 

Tijdens deze sacred nature behandeling worden het gelaat en decolleté gereinigd, 

gescrubt en verzorgd. Is een anti-aging gelaatsbehandeling welke voedend en 

beschermend werkt. De producten zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van ecocert. 

Deze bestaan voor 99% uit natuurlijke ingrediënten en bevatten geen minerale oliën, 

siliconen, paraffine en synthetische geur- en kleurstoffen. We bieden een natuurlijke 

en biologische behandeling die geschikt is voor elke huidconditie, zelfs de meest 

gevoelige. De behandeling werkt ontgiftend, intensief voedend en anti-aging, DNA 

beschermend en herstellend. 

AANBEVOLLEN : Geschikt voor iedere huidcondities, leeftijd en klimaat. Uitermate 

      geschikt voor droge en vermoeide huid 

VOORDELEN :     De huid is beter gevoed en beschermd tegen vroegtijdige   

      huidveroudering 

      Voedt, verlicht en versterkt  

GELAATVERZORGING TRANQUILITY  

 

 

 

 

Een uniek aromatisch en ontspanningsysteem voor een stralend gezicht en zachtere 

huid, rijk aan natuurlijke werkzame bestanddelen zoals amarantolie en trimoist die de 

huid een zijde-achtig gevoel geeft, terwijl het een diep gevoel van welzijn bevordert. 

AANBEVOLLEN : Ideaal voor droge en vermoeide huid 

VOORDELEN :     De huid is beter gevoed en gehydrateerd 

     De doorbloeding wordt gestimuleerd en zuurstofvoorziening is  

             verbeterd 
 


