Antibacterieel/ ontstekingsrem.
schimmeldodend/ wondgen.
herstellend

Antioxidanten
(elimin. vrije radicalen = belang.
huidkanke/ huidveroud.)

Anti-aging/ Collageen

Vochtbalans/ herstel
buitenste huidlaag

Vit A = celvernieuwing, verbetering
textuur/ pigmentvlekken /rimpels…

Vit E en Polyfenolen antioxidanten
met een antiradicalen werking, met
andere woorden: ze helpen het
organisme te strijden tegen de vrije
radicalen, moleculen die het DNA
van de cellen aanvallen, vooral die
van de huid, die hierdoor vroegtijdig
veroudert.

Vit A: stim. Celdeling/
stim. aanmaak collageen

Vit. F à rijk aan essentiële
vetzuren die zorgen voor een
goede hydratatie van de huid
en herstelt de droge en ruwe
huid.

Shea butter

Vit D = sterk effect op littekens,
huidproblemen, psoriasis …
Allantoïne bevordert het
genezingsproces van de huid +
helpt, in combinatie met Vit A en E
bij het tegengaan van acne + helpt
het verbeteren van huidirraties en
huidaandoeningen (zoals eczeem,
dermatitis en psoriasis).

Vit E: beschermende
werking op celniveau –
stimuleert aanmaak
collageen

Complexe vetzuren zoals
allantoïne en kaneelzuur à
helpen je huid gezond en
mooi te houden + beschermt
de huid gematigd tegen Uvstralen.
Bovendien versterkt het de
barrièrefunctie van de huid.
Vit E Versterkt barrièrefunctie.

Argan

Een van de rijkste natuurlijke
bronnen antioxidanten waaronder:
Vit E
Polyfenolen
Ferulazuur: een van de sterkste
antioxidanten, herstelt
zonbeschadigde huid. Het vergroot
de effectiviteit van andere vitamines

Vit. E en essentiële
vetzuren à beschermen
je huid tegen veroudering
door het rimpelproces te
vertragen.

Hoge concentratie van
vetzuren à herstelt en
beschermt de huid tegen
droogte en andere extreme
omstandigheden.

Ferulazuur: Het vergroot
de effectiviteit van andere
vitamines + vermindert
grove poriën, acne,
rosacea + maakt
collageen aan.

Sterolen à houden het vocht
in de huid vast en voorkomen
dat het ontsnapt.
Squaleen = compatibel met
de natuurlijke huidoliën.
Samen met sterolen maken ze
het heel gemakkelijk voor de
huid om olie te absorberen.
Vit E Versterkt barrièrefunctie

Macadamia
Vit. A = celvernieuwing
Vit. E = herstel huid

Vit. E
Vit. A

Palmitolieïnezuur neemt
af naarmate we ouder
worden, macadamie vult

(60% oliezuur (omega-9), 19%
palmitoleïnezuur (omega-7),
1-3% linolzuur (omega-6) en
1-2% linoleenzuur (omega-3))

Ontgiftiging
huid

deze aan en vertraagt zo
het verouderingsproces.

Vit. B= aanmaak essentiële
bouwstenen huid – minder roodheid
– behandeling huidproblemen.

Hoog gehalte stearinezuur à
zorgt huid minder vocht
verdampt.

Vit. A = stimul. celvern.
Vit. E = stim. Collageen –
goede doorbloeding huid /
reduceren striae

Vit B= herstelt de huid
& vochtbalans
Vit E Versterkt barrièrefunctie
Macadamia = vgl. huideigen
talg – dringt snel in de huid en
herstelt.

Cocos
Laurinezuur werkt antibacterieel,
ontstekingsremmend.

Breed spectrum vetzuren

Vit. E
Vit. C
Polyfenen
Fytosterolen

Laurine en caprine zuur à
vervanging beschadigde
huidlaag = ph huid.

Aloë Vera
Anthraquinone à pijnstillend,
antibacterieel en doodt schimmels.
Sterolen & polysaccharides à een
anti-inflammatoire werking, kalmeren
de huid en zullen irritaties helpen te
verminderen.

Vit. A
Vit. C: vervaagt en voorkomt bruine
vlekken, terwijl ze bijdraagt tot een
stralende teint.
Vit. E

Vit. A
Vit. C draagt bij tot de
collageensynthese.
Vit. E

Vit E Versterkt barrièrefunctie

à producten zijn niet vettig, de huideigen-ingrediënten trekken ze zeer snel in de huid. Ze genezen, herstellen & voeden de huid +
sterke anti-aging werking! Voor baby’s tot rijpere huid!

Aminozuren,
lipides,
tannines en
verschillende
enzymes. à
ontgiftiging v
de huid

