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uw distributeur

historie

Aloë Vera’s zuiverende werking wordt al sinds de 
oudheid gebruikt om het verouderingsproces te 
vertragen. eeuwige schoonheid: is het een sprook-
je, of kan het echt?

om te weten te komen waar Aloë Vera die
krachtige werking vandaan haalt, onderwierp ik 
de Aloë Veraplant aan een uitgebreid klinisch 
onderzoek. een werk van jaren, een huzarenstuk.
en wat bleek? Aloë Vera is een echt wondermid-
del! We ontdekten dat de plant de huid intens 
voedt, ontgift en afvalstoffen verwijdert. Daardoor 
kreeg ik het idee om Aloë Vera te gebruiken in de 
wellnesswereld.

De pure Aloë Veragel vulden we aan met enkele 
andere grondig onderzochte ingrediënten.
Zo maakten we van Aloë Vera een klantvriende-
lijk product, dat niet getest is op dieren, hypoal-
lergeen is, geen kleurstoffen bevat en 100% pure 
Aloë Vera bevat.

Werking VAn Aloë VerA

•	Verjongt	de	huid	door	de	celdeling	te	versnel-
len, dode huidcellen af te stoten en nieuwe 
weefsels op te bouwen.

•	Vertraagt	het	verouderingsproces	en	biedt	een	
oplossing voor de onzuivere huid door de ex-
treme ontgiftende en reinigende werking.

•	Vermenigvuldigt	de	productie	van	fibroblastcel-
len met 6 tot 8 keer.

•	Natuurlijke	hydratatie	en	vertraging	van	het	
verdampingsproces.

•	Extreme	voeding	boordevol	vitaminen,	minera-
len, aminozuren en antioxidanten.

•	Helpt	zowel	de	onzuivere	huid	als	de	rijpere	
huid en de probleemhuid (met eczeem, coupe-
rose,… ).
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Jouw ideale 
huidverbetering

Toepassings-
methode

Voor droge
tot normale huid

Voor gemengde 
tot vette huid

FASE 1 ’s morgens en
‘s avonds reinigingsmelk reinigingsgel

FASE 2 1 à 3 keer  
per week scrub scrub

FASE 3 1 à 3 keer  
per week

hydraterend 
masker

Zuiverend 
masker

FASE 4 ’s morgens en
‘s avonds tonic tonic

FASE 5 ’s morgens en
‘s avonds

crème voor 
droge/normale huid

crème voor 
gemengde/vette huid



Flapje

Reinigingsmelk
De reinigingsmelk met amandelolie 
is een milde gelaatsreiniger, geschikt 
voor de droge tot normale huid. 
hypoallergeen, bevat geen kleurstof-
fen, milde reiniging, demaquilleert, 
mag ook op de oogleden gebruikt 
worden.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de reinigingsmelk ‘s morgens en ‘s 
avonds aan op een vochtig of droog gelaat met kleine opwaart-
se cirkels. Spoel nadien af met lauw-warm water of neem de 
reingingsmelk af met tissues.

prijs: 200 ml = € 22,90 / 500 ml = € 47,90

Reinigingsgel
Deze milde reinigingsgel regelt 
de talgafscheiding wat hem uiterst 
geschikt maakt voor de vette en ge-
mengde huid. hypoallergeen, zonder 
kleurstoffen, regelt de talgafscheiding, 
demaquilleert, mag ook op de ogen 
gebruikt worden.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de reinigingsgel ’s morgens en ’s avonds 
aan op een vochtig gelaat met kleine, opwaartse cirkels. 
Spoel nadien af met lauw-warm water.

prijs: 200 ml = € 22,90 / 500 ml = € 47,90

tonic
Door zijn ontstekingswerende eigen-
schappen is deze tonic zeer geschikt 
voor alle huidtypes. hij kalmeert en 
hydrateert de huid en sluit de poriën 
waardoor de huid er stralend uitziet. 
met panthenol, hypoallergeen, bevat 
geen kleurstoffen, geschikt voor alle 
huidtypes.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de tonic ’s morgens en ’s avonds aan met een wattenschijf-
je op een gereinigd gelaat. Vermijd het gebied rond de ogen.

prijs: 200 ml = € 22,90 / 500 ml = € 47,90

proDucten

dag- nachtcReme vooR
dRoge tot noRmale 
huid 
Deze voedende crème is als dag- en 
nachtcrème geschikt voor de zeer droge, gevoe-
lige en normale huid. met panthenol en hyaluron-
zuur, hypoallergeen, bevat geen kleurstoffen.
sterk hydraterend en regenererend.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de crème ’s morgens en ’s avonds aan op een grondig 
gereinigd gelaat. Masseer de crème zachtjes in met kleine 
draaiende bewegingen. Vermijd het gebied rond de ogen.

prijs: 50 ml = € 44,90 / 100 ml = € 69,90

dag- nachtcReme vooR
gemengd tot vette huid
Deze dag- en nachtcrème is geschikt 
voor de gemengde en vette huid met 
neiging tot acné. De crème regelt 
de talgafscheiding, is astringerend en heeft een 
mattificerend	effect	op	de	huid.	
hypoallergeen, zonder kleurstoffen, regelt de 
talgafscheiding.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de crème ’s morgens en ’s avonds aan op een grondig 
gereinigd gelaat. Masseer de crème zachtjes in met kleine 
draaiende bewegingen. Vermijd het gebied rond de ogen.

prijs: 50 ml = € 44,90 / 100 ml = € 69,90

scRub
Deze scrub zorgt voor een milde maar 
diepgaande reiniging van de huid. 
De milde scrubdeeltjes ontdoen de 
huid van de dode huidcellen, zonder 
agressief te zijn. hypoallergeen,
bevat geen kleurstoffen, milde reiniging.
gebruiksAAnWijZing:
Breng de scrub 1 à 2 maal per week aan op een vochtige huid 
en maak draaiende bewegingen. Vermijd het gebied rond de 
ogen. Spoel nadien af met lauw-warm water.

prijs: 100 ml = € 24,90 / 250 ml = € 49,90

ZuiveRend maskeR
Dit masker zorgt voor een diepgaan-
de reiniging van de huid, zonder de 
huid uit te drogen. hypoallergeen, 
zonder kleurstoffen, zuiverend.
gebruiksAAnWijZing:
Breng het masker 1 à 3 maal per week rijkelijk aan op de  ge-
reinigde huid, vermijd het gebied rond de ogen. Laat het masker 
10 à 15 minuten inwerken. Spoel nadien af met lauw-warm 
water.

prijs: 100 ml = € 24,90 / 250 ml = € 49,90

hydRateRend maskeR 
na het gebruik van dit masker zal 
de huid langdurig gehydrateerd zijn. 
hypoallergeen, zonder kleurstoffen, 
hydraterend.
gebruiksAAnWijZing:
Breng het masker 1 à 3 maal per week rijkelijk aan 
op de  gereinigde huid, vermijd het gebied rond 
de ogen. Laat het masker 10 à 15 minuten inwerken. 
Spoel nadien af met lauw-warm water.

prijs: 100 ml = € 27,90 / 250 ml = € 55,90


