Aloë Vera

SYNERGIE

SCHOONHEID
door Synergie
Synergie is: de samenwerking van verschillende factoren om een gemeenschappelijk
doel te bereiken. Een beroemde uitspraak van
Aristoteles luidt als volgt: ‘het geheel is meer
dan de som der delen’. Dit wil zeggen dat het
effect van samenwerking groter is dan dat elk
afzonderlijk deel ooit zou kunnen bereiken.
Vanuit deze benadering realiseert Deynique
een exceptioneel beautyconcept.

Intensieve schoonheidsbehandelingen bij
de schoonheidsspecialiste worden thuis met
versterkende producten voortgezet.
Het natuurlijke huidverouderingsproces wordt
hiermee afgeremd. De gezondheid wordt versterkt en de huid wordt zichtbaar en voelbaar
mooier. Het Deyniquesysteem is uniek doordat
we naast de onmiddellijke werking, ook inspelen
op huidverbetering op de langere termijn.
Het doel is eenvoudig: je huid moet er in de
komende vijf jaar beter uitzien dan vandaag.

De eerste stap
DE HUIDANALYSE

Bij ons begint iedere
behandeling met een
analyse van de huid
De huid veroudert door stress, uv-stralen,
slechte voeding, milieutoxines, gebrek aan
lichaamsbeweging en nalatigheid in de verzorging.
Daarom wordt er in iedere schoonheidssalon
een huidanalyse gedaan. Aan de hand van
een mini-analyse op het gebied van vocht,
pH-waarde en huidstructuur onderzoekt de
professionele schoonheidsspecialiste zowel de
eigenlijke huidproblemen als de potentie om
te herstellen. Dit is de eerste stap naar de
beste versie van jouw huid.
Vervolgens bepaal je tijdens een uitgebreid
adviesgesprek samen met je schoonheidsspecialiste een persoonlijk beautydoel. De
weg ernaartoe doorloop je samen.

Een effectieve huidverzorging is gebaseerd op
dagelijkse, consequente thuisverzorging met
verzorgingsproducten die persoonlijk af zijn
gestemd op de desbetreffende huid, plus
regelmatig intensieve behandelingen in de
salon.

ANTI AGING
Best of Beauty

Best of Beauty staat symbool voor een doelgericht behandelprogramma, voor ieder huidprobleem. De schoonheidsspecialiste heeft
met Deynique de keuze uit meer dan zestig
behandelingen met een krachtige en doeltreffende werking.
Op basis van de conditie van je huid, ontwikkelt de schoonheidsspecialiste een efficiënt
behandelplan. Ze kiest daarbij de allerbeste
producten en de daarop aansluitende behandelingen, die leiden tot een mooiere en
gezondere huid.
Best of Beauty. Jouw huid in topconditie:
mooi, jong en sterk.

Eersteklas
BEAUTY TREATMENTS
Ooit waren verwennen, ontspannen en masseren de hoofdzaken van een schoonheidsbehandeling. Tegenwoordig is dit niet meer het hoofddoel. De schoonheidsbehandelingen
van nu verfijnen de huidstructuur, verstevigen het weefsel en activeren de lichaamseigen
voedingsstoffen. Laat je huid volledig regenereren, terwijl je relaxt en alle energie tot je
neemt.

De term anti-aging is vandaag de dag niet meer weg te denken.
Het begrip verwijst naar het afremmen van het verouderingsproces van de huid. Huidveroudering uit zich in verschillende huidproblemen zoals rimpels, kraaienpootjes, plooien, vlekken en een
droge of slappe huid.
De huid werkt van nature zelf aan verandering en vernieuwing.
Naarmate je ouder wordt, vertraagt dit proces.

Je kunt dit natuurlijke proces positief beïnvloeden met de antiaging behandelingen van Deynique. Het lichaam wordt geactiveerd om weer werkzame stoffen aan te maken en te behouden.
Hoe gezonder je leeft, hoe beter het resultaat. Huidveroudering
is immers niet alleen een natuurlijk proces, maar het hangt nauw
samen met je persoonlijke levensstijl. Roken, drinken, de mate van
beweging en je eetgewoonten hebben een enorme invloed op
de veroudering van je huid.

Aloë Vera

SYNERGIE

Wil je het resultaat van een
behandeling vergroten?
Wanneer je het synergetisch verzorgingsprogramma voor thuis toepast, neemt de huid
de werkstoffen van een behandeling in
de salon nog beter op. De huid komt
door de dagelijkse verzorging in een
staat van opname, waardoor de werking en het effect van de aansluitende
behandelingen in de salon aanzienlijk
verhoogt. Op deze manier ontstaat er
een schoonheidsroutine die de huid
langdurig zacht, soepel en mooi
houdt. Een voorsprong op de tijd.
De natuur als bondgenoot. Geniet van
je dagelijkse verzorging met het meest
waardevolle wat de natuur ons te bieden
heeft: aloë vera. Hoe fijn zou het zijn om
iedere dag weer zichtbare verbetering
van je huid te zien?
De huid is een wonder op zich. Wanneer je
de huid met de juiste stoffen voedt, dan zie
je onmiddellijk positieve verandering. Daarbij
pluk je over een paar jaar de vruchten van
de investering die je nu doet: je geniet over
een paar jaar nog steeds van een stevige en
gladde huid. Wat je vandaag doet, is het fundament voor het uiterlijk van morgen.

Verzorging voor iedere leeftijd
Na je dertigste gaat de biologische huidklok
sneller tikken. De huid wordt iedere dag belast
en het herstelmechanisme wordt met de jaren
minder sterk. Het resultaat van een paar jaar
stress tekent zich af als vroegtijdige huidveroudering. Activeer de huideigen regeneratie opnieuw en verblijd jezelf met een gezond en
ontspannen huidbeeld.

Aloë Vera Wash Cleanser

Deze reiniger is onvergelijkbaar met andere
reinigers. Naast het verwijderen van rest- en
schadelijke stoffen – zonder hierbij de beschermende functie van de huid te reduceren –
zorgt de Aloë Vera Wash Cleanser er ook voor
dat opgehoopte afvalstoffen en talg uit de
poriën verdwijnen. Dit maakt deze cleanser
uiterst essentieel in de bestrijding en voorkoming van onzuiverheden. De huid is weer
schoon, fris en klaar voor de daaropvolgende
vitaalstoffen.

Aloë Vera Skin Freshener

Schadelijke stoffen in het water, zoals chloor,
zout, kalk en metalen kunnen de huid ernstig
irriteren en belasten de huid nog eens extra.
Daarom is een tweede reiniging met de Aloë
Vera Skin Freshener noodzakelijk. Deze intensieve tweede reiniging neutraliseert de pHwaarde van de huid en brengt de teint weer
zichtbaar tot leven.

Aloë Vera Skin Gel

Het zuivere aloë vera-sap is de dirigent van het
‘Synergieorkest’. Dit multitalent reguleert de
vochthuishouding. Daarbij activeert het met
meer dan 200 verschillende biologische substanties uit de aloë vera ook nog eens de huidcellen, verhoogt het de weerstand tegen
agressieve invloeden van buitenaf en versterkt
het sap het herstelmechanisme van de huid.
Let op: Aloë Vera Skin Gel verhoogt de opname van het daaropvolgende verzorgingsproduct. Zo wordt de basis gelegd voor een
jeugdig en gezond huidbeeld.

Olie

BALANS
zoeken

De ene huid heeft iets meer vet nodig dan de
andere. Met de bijzonder fijne huidoliën van
Synergie reguleer je het vetgehalte. Afhankelijk van de huid en externe factoren, gebruik je
de Avocado ‘E’ Olie of de Jojoba Olie.
Masseer direct na het aanbrengen van de
Aloë Gel een paar druppeltjes olie op de nog
vochtige huid. Dit versoepelt het weefsel en
geeft een buitengewoon zacht huidgevoel.
De huid wordt goed doorbloed en de vitamines beschermen de huid tegen vrije radicalen.
Een doeltreffend initiatief tegen voortijdige
huidveroudering.

Aloë Vera Moisturizer

Voor een intensieve hydratatie is een vochtbinder essentieel voor de huid. Dit is een basisvoorwaarde voor een gezond en stevig
huidbeeld. Door de combinatie van de Aloë
Vera Skin Gel en de olie, wordt ook de doorbloeding voorzichtig geactiveerd. Zo kan de
huid beter profiteren van haar lichaamseigen
voedingsstoffen.

Dag- en nachtcrème

Save the best for last! Als een soort van beschermingsschild omhult de dagcrème de
huid en beschermt deze tegen de negatieve
invloeden van buitenaf, zoals fijnstof of vrije
radicalen. De nachtcrème zorgt voor herstel,
versterkt daarbij de verschillende huidlagen en
verhoogt de weerstand. Een hoogwaardige
verzorging, die vanaf de vroege ochtend
zorgt voor een goed humeur.

Synergie
SYSTEEMVERZORGING

Er over vijf jaar jonger uitzien
dan vandaag?
Het Synergie Systeem van
Deynique wijst je de weg.
Wie iedere dag maar vijf à zes
minuten extra in haar uiterlijk
investeert, wordt door de natuur
beloond met een jeugdig en fris
aanzien. Je Deynique Beautyspecialiste laat je graag zien hoe
het werkt. Zij kent het geheim van
schoonheid met een systeem.
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