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Leven in balans

Evenwicht is het natuurlijke streven in het leven. Elk biologisch systeem 

stree�  naar balans, zoekt evenwicht en het stabiele centrum waaruit een 

gezond evenwicht ontstaat. Als het evenwicht verstoord is, komt het hele sys-

teem snel in de problemen. Systemen met een natuurlijk evenwicht blijven 

langer intact, veerkrachtig en vitaal.

Dit is het doel van het pro-bioderm-programma: de huid, het lichaam en de 

geest in een natuurlijke balans brengen en daarmee huidproblemen oplossen. 
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SY S T E E M  V O O R  E E N  M O O I E  H U I D

Balans voor schoonheid

Balans tussen huid, 
lichaam en geest 
als basis voor een 
zuivere en fi jne 
teint.

GEEST 
Speciale probiotische behandelingen 
in de schoonheidssalon vormen de 
eerste impuls voor huidregeneratie. 
De deskundige massage door de 
schoonheidsspecialiste brengt de 
ontspanningsmodus op gang. Weg uit 
de stress van het dagelijks leven, op 
naar een heerlijke ontspanning.

Zo ontstaat een balans tussen huid, 
lichaam en geest. De basis voor een 
mooie, jeugdige, zuivere en fi jne 
huidstructuur.

HUID  
De balans van de huidfl ora wordt ver-
sterkt door middel van probiotische 
voedingsmiddelen. Dit vermindert 
roodheid, irritatie, onzuiverheden en 
ontstekingsprocessen. De nerveuze 
huid wordt ontlast.

LICHAAM
Voedingssupplementen met speciaal 
geselecteerde bacteriestammen en vi-
tamine B12 bevorderen de balans van 
de darmfl ora, versterken het welzijn 
en verlichten het uitscheidingsorgaan: 
de huid.

Het pro-bioderm-concept werkt
op drie gebieden:
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De meeste leven, onopgemerkt door 
mensen, verborgen met ons samen: 

het menselijk lichaam is namelijk een 
thuis voor ongeveer 100 biljoen bacte-
riën. En dat is maar goed ook! Ondanks 
hun slechte reputatie zijn de meeste 
bacteriën uiterst nuttig voor de mens. Ze 
beschermen tegen externe vijanden. Ze 
helpen onze spijsvertering. Ze houden 
ons vitaal en gezond. Om te overleven 
hebben we bacteriën nodig.

Op de huid en het slijmvlies van de 
mondholte, maag, inwendige organen 
en de genitaliën krioelt het van de 

Je bent nooit alleen!

Mensen en 
bacteriën leven in 
een evenwichtige 
symbiose.

vriendelijke helpers. Zolang zij zich in 
een gunstige omgeving bevinden, be-
schermen ze ons tegen hun ziekmaken-
de familieleden en andere indringers. 
Iemand met een goede bacteriële balans 
is gezond. Maar zodra het delicate even-
wicht verstoord is, ontstaan er proble-
men, zowel op de huid als in het lichaam.

Het is precies deze balans die het 
evenwichtige probioderm-concept wil 
herstellen. Tegelijkertijd zorgen fi jne 
ontspanningsrituelen in de schoon-
heidssalon voor geestelijke ontspan-
ning.
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Kolonies op 
de huid

Qua oppervlakte is de huid het 
grootste orgaan. Tegelijkertijd ver-

bindt de huid ons met en beschermt 
deze ons tegen de omgeving. Hoe 
doet hij dat? Een miljoen bacteriën per 
vierkante centimeter huid vormen een 
onzichtbare beschermende film, de 
zogenaamde huidfl ora. Op een gezon-
de, uitgebalanceerde huidfl ora leven 
de 'positieve' huidbacteriën: de Sta-
phylococcus epidermidis. Deze kleine 
poortwachters weren de 'negatieve' 
bacteriën en potentieel schadelijke 
omgevingsfactoren af.

Milieuvervuiling, stress, verkeerde voe-
ding, slechte huidverzorging en een 
onevenwichtige pH-waarde brengen 
de huidfl ora vaak uit balans. Het kost 
de kleine poortwachters steeds meer 
moeite om hun taak te vervullen. De 
huid wordt vatbaarder voor irriterende 
sto� en van buitenaf, wordt gevoeliger 
voor ontstekingsprocessen, onzuiver-
heden zoals acne, extreme droogheid, 
roodheid, irritatie of schilfering. In 
eerste instantie zijn de symptomen 
een gevoelige en nerveuze probleem-
huid.

Verstoorde huidfl ora:
de huid verliest vocht, 

ontstekingen ontwikkelen zich

Gezonde huid:
een evenwichtige 

huidfl ora
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Fastfood 
voor vriendelijke 
kostgangers

Cosmetica op het 
snijvlak van de 
wetenschap.

Een gezonde huid is de eerste ver-
eiste voor een mooie huidstruc-

tuur. De huid kan er alleen mooi, fris 
en jeugdig uitzien als de omhulling 
ongeschonden is. Dat is de reden 
waarom moderne huidverzorging ook 
rekening houdt met de biologie van 
het behoud van de intacte microfl ora. 
Dit is precies het doel van Pro-bioderm 
by Maxximas: het bevorderen van een 
stabiele huidfl ora.

Een speciaal probiotisch actief com-
plex (Lactobacillus Extract Filtrate) 
activeert de groei- en vermenigvul-
digingsimpulsen van de positieve 
huidbacteriën. Deze kunnen zich zo 
goed ontwikkelen en vermenigvul-
digen. Daardoor bevordert dit de 
ontwikkeling en het onderhoud van 
een gezonde en defensieve huidbe-
schermingsmantel.

Roodheid, irritatie en stress worden 
minder. De huid komt weer in balans, 
wordt merkbaar frisser en stabieler.
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Pro-biobalans- 
behandeling

In de schoonheidssalon wordt het 
startsein gegeven voor een mooie, 

stevige en gezonde teint. Het begint 
met een nauwkeurige huidanalyse. 
Lijkt de huidskleur nogal vermoeid en 
bleek, gevoelig en gestrest, wordt deze 
ontsierd door allerlei onzuiverheden 
of lijkt de huid eerder geïrriteerd? De 
schoonheidsspecialiste onderzoekt dit 
en ontwikkelt een speciaal behandel-
programma.

Het is van belang dat niet alleen de 
huid regenereert, want de geest moet 
ook ontspannen in de behandelstoel. 
Huidproblemen worden vaak mede 

Stress 
reduceren.
Huid 
opbouwen. 

veroorzaakt door dagelijkse stress. 
Dat is dan ook de reden waarom de 
huid, het lichaam en de geest moeten 
worden opgeladen en geactiveerd in 
de deskundige handen van de schoon-
heidsspecialiste. 

Terwijl de geest tot rust komt, geniet 
de gevoelige huid van de kalmerende 
herstelimpulsen. Ruime hoeveelheden 
probiotische voedingsstoffen bedek-
ken het huidoppervlak en zenden bio-
chemische impulsen naar de positieve 
huidbacteriën. Dit zet in sneltreinvaart 
het vermeerderingsproces in gang. De 
microscopische huidvrienden overstro-

men het huidoppervlak en beginnen 
hun gunstige herstelwerkzaamheden. 
Vergeet niet dat het vermeerderings-
proces a ankelijk van het huidtype acht 
tot twaalf uur duurt. Daarom hebben 
de huidvriendelijke bacteriën uiterlijk 
na twaalf uur een nieuwe impuls nodig. 
Alleen op deze manier kan het regenera-
tieproces worden gehandhaafd.

Daarom is het essentieel minstens 28 
dagen thuis door te gaan met Pro-
bioderm Serum en Cream, zodat de 
teint steeds zuiverder, fi jner en hel-
derder wordt.
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Niemand vindt het prettig om puist-

jes, roodheid of irritaties te hebben. 

Vaak is een verstoring van de natuurlijke 

huidfl ora de oorzaak. De Pro-bioderm-

verzorgingslijn hee�  maar één doel: de 

pH-waarde van de huid in evenwicht 

brengen. Als deze goed is, dan is dat de 

beste basis voor een mooie, zuivere en 

zachte huid. Vooral de onrustige, geïrri-

teerde, gestreste en rode huidgebieden 

profi teren van het compenserende, rege-

neratieve verzorgingssysteem Pro-

bioderm.

De consequente 
verzorging thuis 
als basis voor een 
mooie huid. 
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Pro-bioderm-serum

Versterkt de geïrriteerde huid
Het krachtige Pro-bioderm-serum ver-
licht snel en e¤  ciënt huidirritaties.
Het bevordert de gunstige huidbacte-
riën. Het vermindert roodheid, irritatie 
en nerveuze huidreacties. De hele huid 
wordt stabieler, frisser en minder gevoe-
lig. Roodheid en schilfering neemt af. 
Bovendien wordt de huid verwend met 
vocht van hoge kwaliteit. Bewust zonder 
parfum, zodat de supergevoelige huid 
weer kan ademen.

Gebruik: 
Breng na het reinigen Aloë Vera Gel aan op 
de huid. Verdeel vervolgens een dun laagje 
Pro-bioderm-serum over de huid. Het 
serum trekt binnen enkele seconden in.

Pro-bioderm-mask

Intensieve opbouw van de huidfl ora
Trakteer jezelf twee keer per week op 
een relaxmomentje thuis. Na de reini-
ging breng je het pro-bioderm-gezichts-
masker aan en maak je het jezelf aange-
naam. Of het nu op de bank of in bed is, 
dit intensieve masker regenereert de na-
tuurlijke huidfl ora. Geleidelijk gee�  het 
masker de actieve pro-bioderm-werks-
toffen af. Op deze manier kunnen de 
gunstige huidbacteriën het bijzonder 
goed verwerken. Irritaties vervagen ge-
leidelijk. Het resultaat is een zacht en 
soepel huidgevoel.

Vernieuwing - Bescherming - Verzor-
ging 
Na het serum breng je de pro-bio-
derm-cream aan. Hier werkt de combina-
tie van vitamine A + E met hoogwaardige 
plantaardige oliën zoals shea butter en 
baobabolie als een beschermend schild 
tegen externe agressors, zoals vrije radi-
calen, milieuvervuiling en smog.
Pro-bioderm-cream bindt vocht en ver-
mindert zichtbaar de geïrriteerde en 
gevoelige huid.

Pro-bioderm-cream
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CannaboilCannaboilCannaboil
Van bijzonder belang in cannaboil is het 
hoge cannabinoïdengehalte (CBD) dat 
het fysieke en mentale welzijn bevor-
dert. Zonder het bedwelmende e� ect 
uiteraard, omdat het psychoactieve 
THC er uitgefi lterd is. Slechts driemaal 
daags drie druppels versterken het 
immuunsysteem en helpen je op weg 
naar een gezonde en vitale dag.

Lange tijd werd hennep, vanwege het 
bedwelmende e� ect, met a� eur beke-
ken. Tegenwoordig geniet hennepolie 
steeds meer populariteit onder mensen 
die op hun gezondheid letten. Hoe dat 
komt? De wetenschap hee�  inmiddels 
aangetoond dat natuurlijke hennepolie 
waardevolle onverzadigde en essentiële 
vetzuren zoals linolzuur bevat, die een 
gunstig e� ect hebben op de vetstof-
wisseling en het lichaam beschermen 
tegen ontstekingsprocessen. Bovendien 
houdt een hoog gehalte aan vitamine E 
de vrije radicalen tegen.
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Vita Bact
Met een onevenwichtige darmflora 
hoeven we niet op een gezonde huid 
te rekenen. Is de darm in onbalans, dan 
worden afvalsto� en via de huid uitge-
scheiden. Dit zorgt voor een geïrriteer-
de huid.
Een natuurlijke darmfl ora wordt geken-
merkt door voldoende zogenaamde 
probiotische bifi do- en lactobacteriën, 
evenals voldoende vitamine B12. De 
pure plantaardige Vita Bact-capsules 

bevatten zes probiotische bacteriecul-
turen en natuurlijke vitamine B12 die is 
gewonnen uit Chlorella-algen. Vitamine 
B12 draagt met name bij aan een goed 
functionerend immuunsysteem en 
ondersteunt zo de natuurlijke afweer 
van de darmflora. Vita Bact helpt je 
om voedselintoleranties, allergieën en 
huidirritaties van binnenuit actief te 
voorkomen en bevordert een zuivere, 
zachte, gezonde huid.




