




Extra kick voor de huid

Beauty-elixers

verpakt in glas

Soms moet het gewoon snel gaan. Voor een zakelijke afspraak,

voor een feest, voor een date of na een lange nacht. Altijd dan,

als je maar een paar minuutjes de tijd hebt voor je beste look,

geven de ‘just a moment’ ampullen je in enkele ogenblikken het

resultaat dat je wenst. 

Het AMPOULES CURE assortiment is stijlvol, kleurrijk en laat

je huid weer stralen. De kleine glazen ampullen hebben het alle-

maal in zich. Perfect gedoseerd en de hoogste concentratie 

actieve ingrediënten in slechts 2 milliliter.

De geconcentreerde werking van deze beautybooster

geeft je huid met een minimum aan tijd de maximale zorg.

Het voorkomt huidveroudering, kalmeert de geïrriteerde huid en

voorziet deze van vocht, verbetert de elasticiteit, activeert rege-

neratieprocessen en verfijnt de teint. Het zet gerichte verzorging

in, die voldoet aan jouw huidbehoefte – voor elk huidprobleem is

er een specifieke oplossing.



Platin Matrix

regenereert

Ware rijkdom voor jouw schoonheid

Platina wordt al sinds de oudheid beschouwd als exclu-

sief en kostbaar. In combinatie met aloë vera, melkzuur,

hyaluronzuur en andere impulsingrediënten ontstaat een

luxueus powerconcentraat. Dit concentraat is bijzonder

geschikt voor de behoeftige huid die verlangt naar meer

energie. 

De kracht van colloïdaal platina activeert het cel-

metabolisme en de celcommunicatie. Hierdoor

kunnen de individuele cellen de aangeboden

voedingsstoffen gemakkelijker opnemen en ver-

werken. De huid kan haar batterijen weer opla-

den, de celstructuur stabiliseert en de bescher-

mende zuurmantel herstelt zich. 

De ideale verzorging voor de behoeftige,

energiearme huid. De huidstructuur wordt

steviger en is heerlijk gerevitaliseerd.



SOS

kalmeert

Wanneer de huid een SOS verzendt

Belastende omgevingsfactoren, slechte voeding, stress:

allemaal factoren die invloed hebben op je huid. Als deze

vervolgens met roodheid, irritaties en andere huidaan-

doeningen reageert, dan is dat een duidelijke noodkreet.

Precies daarvoor is de speciale SOS-ampul

ontwikkeld. Een evenwichtige mix van pant-

henol, toverhazelaar en algenextracten die 

samenwerken om ontstekingsprocessen

onmiddell i jk tegen te gaan. Irritaties en

rood-heden worden verzacht en ontstekin-

gen worden verminderd.

Je huid kalmeert, stabiliseert het 

natuurlijke evenwicht en toont zich 

gelijkmatig zonder roodheden.



Hydra-Maxx

hydrateert

De snelle dorstlesser

Soms schreeuwt je huid gewoon om vocht. Verzen-

gende hitte, ijzige kou of lage luchtvochtigheid zoals in

veel kantoorruimtes of heel extreem in het vliegtuig:

deze omstandigheden laten je huid letterlijk uitdrogen.

Dit zorgt niet alleen voor een droge en trekkerige teint,

maar bevordert het verschijnen van fijne lijntjes en 

rimpels.

Een snelle oplossing biedt de dorstlessende

Hydra-Maxx ampul met een maximum aan

hydratatie. De unieke compositie van vita-

mine C, allantoïne, algenextracten, IJslands

mos, ceramiden en hyaluronzuur verenigen

zich in één uniek hydraterend complex.

Al tijdens het aanbrengen voel je hoe je huid

het vocht opzuigt. Bovendien wordt er een

dun beschermend ceramidelaagje over je huid

gelegd. Dit zorgt ervoor dat het aangebrachte

vocht in je huid wordt vastgehouden en er

geen nieuwe uitdroging kan ontstaan.

Je huid wordt binnen enkele minuten heerlijk zacht,

soepel en geanimeerd.



Peel off

verfijnt

Exfolieert en verbetert de huid binnen enkele minuten

Voor iedereen die een zachte, soepele huid wil. Ervaren ge-

bruikers weten: een fijne en zachte huid creëer je door het

regelmatig verwijderen van dode huidcellen. 

De bevrijde huid berooft de beautykillers zoals stof en bac-

teriën van zijn broedplaatsen. Dit is actieve preventie tegen

irritaties en veroudering van de huid. Bovendien kunnen ac-

tieve ingrediënten veel beter door de

schone huid doordringen, omdat ze

op weg naar de diepere huidlagen

niet worden gehinderd. 

De waardevolle fruitzuurcomponenten

van ananas, rode wijn en passievrucht

ontdoen de huid op een milde doch

intensieve wijze van haar dode huid-

cellen en ruwe, storende oneffenheden.

Een fijne, gladde en fluweelzachte huidstructuur. 



Night Repair

verjongt

Schoonheidsslaapje

Voldoende slaap krijgen, is een basisvoorwaarde voor

een vitaal lichaam en een jeugdige uitstraling. 's Nachts

gebruikmaken van ondersteunende regenererende

werkstoffen is nog effectiever voor de huid, omdat je

huid zich gedurende de nacht aan het herstellen is. 

De ondersteuning bestaat uit een speciaal

actief complex van zacht onthoornende

enzymen en een multi-peptidecocktail. Dit 

betekent dat alle onzuiverheden van het

huidoppervlak worden verwijderd en tege-

lijkertijd regenererende herstelprocessen

dieper in je huid worden geactiveerd. De

celvernieuwing is in volle gang.

In de ochtend bespeur je een uitgerust

huidbeeld met een frisse gloed.



Firming

verstevigt

Hyaluronconcentraat voor een jeugdige uitstraling

Wanneer je huid er snel strak en stevig moet uitzien, wordt

de Firming Booster ingezet. Het bijzondere aan deze instant-

spanner is het uitgekiende 2-fasen mechanisme.

Fase 1: aloë vera en hyaluron om het eigen huidvocht

met veel frisheid aan te vullen. Dit beschermt en versterkt

de gevoelige huidvezels en is daarom een   basisvoor-

waarde voor een stevige huidstructuur.

Fase 2: activeert het snel-span-mecha-

nisme. De fijnste cellulosedeeltjes vormen

in de diepere huidlagen een dunne film,

waardoor de huidstructuur direct wordt

samengetrokken.

Al na enkele minuten zie en voel je het 

resultaat: je huid ziet er heerlijk strak en ver-

stevigd uit. Lijntjes en rimpels worden glad-

gestreken, zelfs op gevoelige gebieden zoals

de mond en de ogen.



Vitamin C

Versterkt

Intensieve noodhulp geeft vrije radicalen geen kans

Vitamine C wordt allang beschouwd als een immuun-

stimulator. Naast het lichaamseigen afweersysteem heeft

vooral de huid baat bij een intensieve dosis vitamine C.

Waarom? Ascorbinezuur neutraliseert de vrije radicalen.

Op deze manier wordt vitamine C een effectief initiatief

tegen verstorende factoren zoals milieutoxi-

nes, uv-A/uv-B-straling en de alomtegen-

woordige straling van blauw licht van

kantoor-verlichting, schermen en smartpho-

nes. Hierdoor worden ook donkere vlekken

op de huid verminderd en wordt door de re-

gelmatige aanvoer van 10% vitamine C de

huideigen collageensynthese gestimuleerd.

En hoe beter de collageensynthese, hoe

stabieler de eigen vezelstructuur van de

huid is.

Stabiele vezels in de diepte van je huid

zijn de voorwaarden voor een mooie, stevige en

strakke teint op het oppervlak.



Dagelijkse verzorging

Of het nu gaat om een   snelle schoonheidsimpuls of een

kuurbehandeling, als maximale resultaten gewenst zijn, kun-

nen de ampullen met hun krachtige dosis heel gemakkelijk

gecombineerd worden met je dagelijkse verzorgingsroutine.

1. Reinig je 

gezicht grondig

2. Bevochtig je huid 

rijkelijk met Aloe

Vera Skin Gel

3. Breng de ampul

aan op je gezicht,

hals en decolleté.

Klop dit voorzichtig

met de vingers in je

huid.

4. Breng vervolgens

je gebruikelijke dag-

of nachtcrème aan.



Wanneer de huid iets extra’s nodig heeft, lossen de hooggeconcen-

treerde werkstoffen uit de AMPOULES CURE druppel voor druppel,

doelgericht ieder huidprobleem op. Schudden, openen en op het

gezicht, hals en decolleté aanbrengen. Voel en zie de werking.

Schoonheid verpakt in glas, voor een direct en langdurig resultaat.


