
Wanneer de huid ouder wordt, wordt het 
collageennetwerk losser. Daarnaast zal de activiteit 
van de belangrijkste cel van het bindweefsel, de 
collageen producerende fi broblast, steeds meer 
aangetast worden door omgeving en leefgewoontes. 
Mooi ouder worden is voor iedereen weggelegd, 
dankzij de  collageenbooster Juvi-Lite.

Deze crème is speciaal ontwikkeld om het bindweefsel 
in de huid te versterken en om de aanmaak van 
collageen te stimuleren. Door de ingenieuze 
samenstelling wordt de veroudering krachtig 
aangepakt. Doordat Juvi-Lite de geavanceerde 
botanische werkstof Matrixyl™ bevat, wordt de 
collageenproductie gestimuleerd. Het toegevoegde 
Sepi-lift® heeft een verstevigend en liftend effect, zorgt 
voor actieve bescherming in de huid en heeft een zeer 
krachtige antioxidant werking die de strijd met de vrije 
radicalen aangaat. In plaats van de symptomen te 
verbergen, worden de oorzaken van huidveroudering 

op een natuurlijk wijze gereduceerd. Deze crème 
zorgt daarmee voor een stevige en jeugdig ogende 
huid met een hoge weerstand tegen schadelijke 
(externe) invloeden. 

De luchtige structuur van Juvi-Lite is zonder parfum 
of allergenen samengesteld en zeer geschikt voor 
de oudere, wat drogere huid. De formule is tevens 
geschikt om als een extra boost in te zetten, ofwel als 
verzorgende, intensief herstellende en opbouwende 
crème. 

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel 
gebruik van één van de peelings, breng je eerst 
Vitamin Complex of Sparkling Spray aan. Vervolgens 
de Juvi-Lite aanbrengen op het gelaat, hals en 
decolleté. Optioneel kan Touch of Silk of Brilliant 
Touch als fi nishing worden aangebracht.

Juvi-Lite
• Intensief liftende werking
• Stimuleert de aanmaak van nieuw collageen
• Hydraterend
• Verbetert het bindweefsel van de huid
• Zorgt voor een actieve bescherming
• Antioxidantwerking
• Verstevigend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënten: Aqua, Cocoglycerides, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Polyacrylamide, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Phenoxyethanol, C13-14 Isoparaffi n, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Laureth-7, Ethylhexylglycerin, Carbomer, 
Biosaccharide Gum-1, Sodium Hydroxide, Polysorbate 20, Sodium Lactate, Palmitoyl Pentapeptide-4
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