Jan Marini
Jan Marini is niet zomaar een cosmetica merk en is al bijna 25 jaar
een pionier in medisch goedgekeurde producten. De producten van
Jan Marini worden wereldwijd gebruikt om diverse huidcondities en
huidproblemen effectief aan te pakken.

Jan Marini Skin Care Management System
Jan Marini blijft zich steeds verder ontwikkelen. De bekroonde Skin
Care Management Systems worden over de gehele wereld gebruikt
door artsen en huidverzorgingsprofessionals die de beste resultaten
willen voor hun klanten. De kracht van Jan Marini zit in het Skin
Care Management System dat bestaat uit een 5 stappen plan.
Het Skin Care Management System is al verschillende jaren na
elkaar
bekroond door “New Beauty” als beste Skin Care System.

Enkele primeurs van Jan Marini
Jan Marini heeft in de loop der jaren eigen en gepatenteerde
formules ontwikkeld.
Enkele voorbeelden van hun primeurs :
Als 1e leverde ze een stabiele, in vet oplosbare vorm van vitamine
C, inclusief DMAE.

•
•
•
•

Als 1e gebruikte ze een combinatie van glycolzuur, salicylzuur
en azelainezuur.
Als 1e leverde ze het product met resveratrol (verlengt de
levensduur van de cellen).
Als 1e paste ze de Transforming Growt Factor β-1 toe.
Als 1e kwam ze op de markt met een wimperversterker en
conditioner.

Jan Marini geeft de oplossing voor
•
•
•
•
•
•

fijne lijntjes en rimpels
acne
grove poriën
pigmentvlekken
rosacea
zonbeschadiging

Belangrijke werkstoffen in Jan Marini
Jan Marini gebruikt een aantal zeer belangrijke werkstoffen in haar
producten die ook daadwerkelijk een huidconditie of een
huidprobleem kunnen aanpakken. Dit zijn de volgende werkstoffen:
• retinol (vitamine A)
• glycolzuur
• vitamine C
• peptiden
• TGF-β1
• Thymosin-β4

Wil je graag weten wat de producten van Jan Marini voor jouw huid
kunnen betekenen? Maak een afspraak op 0471494587

Advanced AHA Cosmeceuticals
The Proven Multi-layer Skin Renewal System

Wat is het?
Het enige professionele skincare merk met Advanced AHA, van de originele
AHA ontdekkers, die als allereerste in 1983 producten op basis van
glycolzuur introduceerden; de ontwikkelaars van md formulations® en M.D.
FORTÉ®.

Hoe werkt het?
Advanced AHA werkt door de gezondheid van de huid te verbeteren, door
hydratatie van binnen uit en het natuurlijke exfoliatie proces te stimuleren.
Deze twee processen vertragen het natuurlijke verouderingsproces van de
huid. Verbeterde hydratatie en exfoliatie van de huid leiden tot
“genormaliseerde” huidfuncties en dus een gezondere huid, die er weer
jeugdig en gezond uit zal zien.

Wat maakt het uniek?
Dit is het enige AHA merk met LCA Complex: een unieke combinatie van
melkzuur (een lichaamseigen stof), essentiële vitamines en antioxidanten:
A, C, E & Pro-Vitamine A in een time-released liposomencomplex.

Waarom zou ik het gebruiken?
Geavanceerde hydratatie en huidvernieuwing in meerdere lagen leiden tot
een gezonde huid, de eerste stap in elk anti-aging huidverzorgingprogramma.

PRIORI® Advanced AHA Voordelen

Huidexfoliatie van meerdere huidlagen.
Bevordert epidermisch en dermisch vochtniveau.
Stimuleert dermische proteïnes: collageen en elastine vezels.
Helpt om de droge, verouderde en door zon beschadigde huid te
revitaliseren
Ideaal voor een gevoelige huid en de huid waarbij acne op latere
leeftijd terugkomt
Minimaliseert fijne lijntjes en rimpels, zorgt voor een diepe hydratatie en
verbetert de huidtextuur.

Wil je graag weten wat de producten van PRIORI voor jouw huid
kunnen betekenen? Maak een afspraak op 0471494587

Natuurlijke schoonheidsproducten met
frambozenpitolie
Ontdek een gloednieuwe en unieke manier om je huid gezond en mooi te
houden. De natuurlijke schoonheidsproducten van Body&Bess zijn een
ware weldaad voor je huid!
Dankzij de verzorgende kracht van olie uit frambozenpitten straal je als
nooit tevoren! Zo heb je geen last meer van droge huid, vermoeidheid of
irritatie, maar geniet je altijd van een frambozenzachte huid!

De producten werken…
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

verzachtend
beschermend
voedend
antirimpel
anti-aging
verzorgend
hydraterend
verstevigend

Body&Bess verklapt het geheim van natuurlijke
verzorging
De natuurlijke schoonheidsproducten van Body&Bess zijn:
▪ rijk aan antioxidanten, vitamine A en E, omega-3 en -6
▪ helemaal nieuw, ontwikkeld en geproduceerd in Vlaanderen
▪ gebaseerd op natuurlijke, plantaardige olie uit frambozenpitten
▪ veelzijdig én effectief: antirimpel, anti-aging, hydraterend, voedend en
verzachtend voor de normale, droge en gevoelige huid
▪ tot 30 keer geconcentreerder dan andere alternatieve
verzorgingsproducten

Voor meer informatie kunt u steeds een afspraak maken 0471494587

Brow by Mii
Onthul je ware schoonheid met wenkbrauwen perfect op maat …
Van een natuurlijk aangezet wenkbrauw boogje tot de perfect afgelijnde variant, je
wenkbrauwen bepalen je expressie & het frame van je gezicht.

VOOR EN NA FOTO’S

Mii Makeup
Mii make-up is vrij van parabenen, kunstmatige geurstoffen, petrochemie & niet
getest op dieren.
Mii heeft geen talloze looks, maar is een zorgvuldig uitgekozen make-up gamma,
op minerale basis, met oa een 100% zuiver minerale lijn, die jou het vertrouwen zal
geven om elke dag het beste in jou naar voor te brengen op een huidvriendelijke
manier. Dit op elk moment van de dag of voor elke gelegenheid.
Omdat we zuivere minerale pigmenten gebruiken zonder vulmiddelen zoals talk,
geven onze foundations een buitengewone dekking die nauwelijks moet worden
bijgewerkt & die zelfs door de meest gevoelige huid goed verdragen wordt.
Omdat natuurlijke mineralen ontstekingswerend & zo huidvriendelijk zijn, kunnen ze
zelfs aangebracht worden direct na een epilatie, microdermabrasie of
laserbehandeling. Bovendien biedt de volledige lijn een ultieme zonbescherming!

Tips & Tricks

Kissed by mii - zelfbruiner @ home
Moeiteloos te kiezen en makkelijk in gebruik!
Onze drie eenvoudige stappen helpen je je huid
* voor te bereiden,
* een extra kleurtje te geven &
* te verzorgen, waardoor je huid er meteen stralend gezond zal uitzien.

Iedereen voelt zich beter met een beetje kleur, maar we zijn ons ook bewust
van de gevaren van UV stralen.
Zonder zon bruin worden is de gezondste manier om dat mooie bronzen
kleurtje te krijgen dat we allemaal willen hebben.
Daarom is het natuurlijk 'Kissed by mii' gamma een ideaal alternatief!

Scrub de huid voor u de tan aanbrengt ,ruwe plekken zoals ellebogen, handen,
voeten en knieën iets steviger scrubben.
Epilatie met hars 4 tot 6 dagen vooraf, epilatie dmv scheren 1 dag voor het
aanbrengen
Breng de tan aan met de bijhorende handschoen om vlekken te voorkomen.
Regelmatig bodylotion aanbrengen

.

