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Juvi-Lite  verkrijgbaar in: 30ml

• Intensief liftende en verstevigende werking 
• Stimuleert de aanmaak van nieuw collageen 
• Zorgt voor een actieve bescherming 
• Antioxidantwerking 

Speciaal ontwikkeld om het bindweefsel in de huid te versterken, de aanmaak van collageen te stimuleren 
en een intensief liftend effect te realiseren. Door de ingenieuze samenstelling wordt de veroudering krachtig 
aangepakt. Helpt het huidherstel intensief te versnellen, zorgt voor actieve bescherming in de huid met 
een hoge weerstand tegen schadelijke (externe) invloeden. Heeft tevens 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. Zonder parfum of allergenen 
samengesteld en zeer geschikt voor de oudere, wat drogere huid. 

Ingrediënten: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Tocopheryl Acetate, 
Dipalmitoyl Hydroxyproline, Palmitic Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, C12-20 Alkyl Glucoside, C14-22 Alcohols, Caprylyl Glycol, 
Xanthan Gum, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Biosaccharide Gum-1, Polysorbate 20, Sodium Lactate, Palmitoyl Pentapeptide-4

Personal Choice  verkrijgbaar in: 30ml

• Rimpel- en talgklierontspannend 
• Bindweefselverstevigend 
• Zuiverend en kalmerend 
• Volumetoename 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze crème is om de huid te laten ontspannen en het volume 
te laten toenemen door een verbeterde aanmaak van collageen. Heeft een huidontspannende werking, 
waardoor (expressie)rimpels afzwakken en bij langdurig gebruik minder zichtbaar zijn. Daarnaast wordt 
het volume van de huid aangepakt en het collageen flink geboost. Zorgt voor een unieke DNA-bescherming 
tegen zon- en stressreacties dankzij een ontstekingsremmende werking. Een vettere huidconditie en zelfs 
een onzuivere huid kan baat hebben bij het gebruik van deze crème vanwege het ontspannend effect op 
de talgklier. 

Ingrediënten: Aqua, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter, Glycerin, Butylene Glycol, Squalane, Cetearyl Glucoside, Phenoxyethanol, Diglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Ascorbyl 
Tetraisopalmitate, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Stearoyl Lactylate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Allantoin, Bisabolol, Glucose, 
Laureth-3, Laminaria Ochroleuca Extract, Benzyl Benzoate, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Hydroxyethylcellulose, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Coumarin, Linalool, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ceratonia Siliqua Gum, Glyceryl 
Stearate, Potassium Sorbate, Glyceryl Oleate  

Lip Touch  verkrijgbaar in stick van 4,8gr

• Verstevigend 
• Volume herstellend
• Hydraterend en voedend
• Beschermend tegen vochtverlies

Speciaal ontwikkeld om het volumeverlies van de lippen tegen te gaan en droogte en schraalheid effectief 
aan te pakken. Zorgt voor meer soepelheid en stimuleert de aanmaak van collageen, waardoor de 
vochtgehalte en het volume kan herstellen wat resulteert in vollere, mooi glanzende en touchable lippen.

Ingrediënten: Cocos Nucifera Oil, Macadamia Integrifolia/ Tetraphylla Seed Oil, Cera Alba, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Hydrogenated Soy Polyglycerides, Candelilla Cera, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Palmitic Acid, Stearic Acid, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Aroma, C15-19 Alkane, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Trigonella Foenum-
Graecum Seed Extract

4YOUth  verkrijgbaar in: 30ml

• Direct en langdurig liftend effect 
• Verbetert de huidelasticiteit 
• Vermindert rimpeldiepte en fijne lijntjes
• Hydraterend  

Zorgt voor direct zichtbare en langdurig aanhoudende huidverbetering op meerdere fronten zoals 
volumeverbetering, collageenopbouw en een optimaal vochtgehalte in de diepere huidlagen. Heeft het 
vermogen om effectieve verbetering te geven in de oppervlakkige huidstructuren en zorgt voor opvulling 
en ontspanning van fijne lijntjes en rimpels. Uitstekend om rondom de ogen te gebruiken om puffy eyes 
te verminderen. Een goede voorbereiding door vooraf te peelen kan bijdragen aan een beter en sneller 
effect, omdat de opname door de huid de mate van ontspanning beïnvloedt. Hoe beter de opname, hoe 
meer effect er te verwachten valt.   

Ingrediënten: Aqua, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Isostearyl Isostearate, Isopropyl Myristate, Polyimide-1, Alcohol Denat., Sorbitol, Glycerin, 
Cetyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Pullulan, 
Phenoxyethanol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Butylene Glycol, Lauryl Glucoside, Tocopheryl Acetate, Parfum, Ethylhexylglycerin, 
Glycerylamidoethyl Methacrylate/Stearyl Methacrylate Copolym, Polyquaternium-51, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Caprylyl 
Glycol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Linalool, Citric Acid, Acetyl Hexapeptide-8

Oxys Genes  verkrijgbaar in: 30ml

• Intensieve zuurstofboost 
• Vitaliserend, stimulerend en activerend 
• Beschermend en huidstructuurverbeterend
• Intensief voedend en verzachtend  

Zorgt voor een pure en intensieve zuurstofboost in de huid wat noodzakelijk is voor een goede 
celstofwisseling, een gezonde celvernieuwing en een optimale aanvoer van voedingsstoffen en afvoer 
van afvalstoffen. In deze crème zijn zuurstofmoleculen luchtdicht en zonder direct contact met daglicht 
aanwezig dankzij een geavanceerd transportsysteem dat is gebaseerd op huideigen vetten. Huidcellen 
nemen naar behoefte de benodigde zuurstof op om van daaruit nieuwe energie en vitaliteit te vormen. 
Heeft tevens de capaciteit om veroudering als gevolg van overmatige UV-straling drastisch te verminderen 
en zorgt voor hydratatie van de huid.   

Ingrediënten: Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Perfluorodecalin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Galactoarabinan, 
Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Tocopheryl Acetate, Vitis Vinifera 
Seed Oil, Glycosphingolipids, Sucrose Palmitate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Allantoin, Bisabolol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Benzyl 
Benzoate, Polyglyceryl-10 Laurate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Linalool, Coumarin, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Biosaccharide Gum-1, Citric Acid, Glyceryl Oleate

Gebruik crèmes Red Line: Na het zorgvuldig reinigen aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté en 
stevig inmasseren. Aansluitend een product uit de Touch familie aanbrengen, zal de finishing touch zijn. 
Juvi-Lite en 4YOUth kunnen ook plaatselijk aangebracht worden wanneer er regionaal meer rimpels of 
fijne lijntjes zichtbaar zijn zoals rondom de ogen, mond of decolleté. De intensieve producten van de 
Red Line zorgen voor een uitzonderlijk stevige, gave en gezonde huid. Ze zijn speciaal ontwikkeld om de 
dieper gelegen huidlagen te stimuleren en de natuurlijke schoonheid van de huid te behouden of op te 
bouwen. Deze geavanceerde crèmes vormen een revolutionaire methode om specifieke huidproblemen 
zeer diepgaand en vooral met een langdurig resultaat effectief te verbeteren!


