P R O D U C T E N M E T P OW E R

HappyAging

“Zelfverzekerd zijn over je huid
is een van de belangrijkste
kenmerken van een
aantrekkelijke uitstraling.”
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HET EXPLICIT EFFECT

Mijn
mooiste ik
Behoefte stijgt met de jaren. Zélfs de behoefte van de huid. Een
ouder wordende huid wil goed behandeld en verzorgd worden,
omdat ze hier zelf steeds minder toe in staat is. Op een verkeerde
verzorging en nalatigheid reageert ze met: afnemende spankracht,
een bleke teint en een grote hoeveelheid rimpels.
OUDER WORDEN? MAAR WEL STRALEND!
Veroudering is een biologisch proces. Niets kan dit stoppen. Maar
het verouderingsproces aanzienlijk vertragen? Welke vrouw wil dat
nu niet? Doe actief iets tegen de sporen van veroudering. De explicit
Anti Aging verzorgingsserie voldoet aan de behoeften van de rijpere
huid. Het explicit effect: hoogactieve biostoffen gecombineerd met
hoogactieve werkstoffen geven de huid zuiverheid, zachtheid en frisheid. De huidstructuur wordt verfijnd en rimpels verzacht. Dit is hoe
Happy Aging werkt.
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ALOE CLEANSER CLASSIC
Dit reinigingsconcentraat opent de poriën en bereidt de huid optimaal
voor op de volgende stap. Spaarzaam
en doeltreffend in gebruik.

ALOE TONIC CLASSIC
Werkt zacht en diep in de poriën.
Kijk uit naar een fris, schoon
huidgevoel en een jeugdige teint.
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REINIGING

Verzorgingsceremonie als
basis voor een mooie huid
Reinigen is meer dan het oppervlakkig verwijderen van afvalstoffen. In de avond is het
belangrijk dat het gezicht goed gereinigd
wordt, want dit is de enige manier waarop de
huid zichzelf ‘s nachts kan herstellen. En in de
ochtend? In tegenstelling tot u, slaapt de huid
niet. Ze scheidt gifstoffen uit en ook de talgproductie staat niet stil. Hiervan moet de huid
in de ochtend bevrijd worden.

ALOE CLEANSER CLASSIC
Extreem mild voor de gezichtshuid, maar intensief in de reinigende werking. De subtiele
geur van granaatappel en komkommer stimuleert de zintuigen en is de perfecte start van
de reinigingsceremonie. Het bevrijdt de huid
van alle schadelijke stoffen die verstopping
veroorzaken: vrije vetten, talg, afvalstoffen en
make-upresten. Aloë Cleanser bereidt de huid
optimaal voor op de volgende stap en maakt
het huidbeeld weer zuiver en fris.

ALOE TONIC CLASSIC
De volgende stap naar een schoon en helder
huidbeeld is de Aloë Tonic CLASSIC. Deze
tweede reiniger verwijdert de restanten van de
cleanser en eventuele verontreinigende stoffen
uit het water en de leidingen. Dat is pas actieve
preventie tegen vroegtijdige huidveroudering!
Juist deze kleine deeltjes laten de huid er
grauw, moe en bleek uitzien. Besprenkel een
wattenschijfje met de tonic en reinig uw gezicht en hals van onder naar boven na. Perfect
schoon? Dat ziet u aan de wattenpad.
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Geef de behoeftige huid
waar ze naar verlangt
Een grauwe huid, een paar rimpels - ja en?
Vrouwen van alle leeftijden die zichzelf respecteren, zich bekommeren om hun lichaam
en zelfbewust in het leven staan, stralen
schoonheid uit. Huidveroudering? Een goede
verzorging kan verzachten, remmen en een
goed gevoel geven. Anti Aging cosmetica
zorgt ervoor dat de huid wordt voorzien van
voldoende vocht.

ALOE VERA GEL CLASSIC
De dorstlesser van pure Aloë Vera sap is voor
de huid gemaakt. Bekend om rustgevende en
voedende eigenschappen zorgt de Aloë Vera
Gel CLASSIC ervoor dat er genoeg vocht in
de huid circuleert - dat is de belangrijkste basis
voor een mooie, gezonde en stevige huid. Verdeel voldoende gel op de huid en voel hoe de
huid hydrateert, revitaliseert en verstrakt.

VITAMIN E AKTIVATOR
Of het nu een warm- of ijskoud klimaat is droge
lucht of elektrosmog op kantoor: de moderne
levensomstandigheden belasten de huid maximaal. De gestreste, droge en/of gevoelige huid
kunt u met het vitamine E concentraat reactiveren. De geïrriteerde huid kalmeert en blijft
onder een dun filmlaagje intensief beschermd.
De explicit Vitamin E AKTIVATOR kalmeert
roodheid en verzacht het bindweefsel. De
huidstructuur voelt weer glad en soepel aan.
Simpelweg de Vitamin E AKTIVATOR in de nog
vochtige Aloë Vera Gel inmasseren.
.
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DORSTLESSER

ALOE VERA GEL CLASSIC
De gel pakt de huidproblemen bij
de basis aan – koelt, verfrist en
hydrateert. Werkt zeer kalmerend bij een onrustige huid.

VITAMIN E AKTIVATOR
Versterkt de behoeftige huid en
rekent af met huidproblemen
zoals roodheid, irritatie of
huidschilfers.
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Krachtpatsers voor de huid
Hier zijn uw nieuwe beautyfavorieten! Deze
zeer hoogactieve werkstofconcentraten
versnellen het herstel- en regeneratieproces.

VITAMIN POWER PACK –
PURE SERUM VITAMIN A+C+E
Het Vitamin Power Pack combineert de drie
waardevolste schoonheidsvitaminen A, C en
E in één set. Vitaminen zijn niet alleen gezond
voor uw lichaam, ze versterken en beschermen
de huid ook. Druppel voor druppel geniet uw
huid van deze vitaminekick, die haar een stralende, jeugdige teint geeft. Meng 2-3 druppels
in de Aloë Vera Gel of verdeel het plaatselijk
over de probleemzones.

VITAMIN A
Weg met die rimpels

VITAMIN C
Verwijdert vrije radicalen

VITAMIN E
Maakt de huid soepel
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HYALURON ACID & PEPTIDE

ANTI AGING CREAM

Deze oppepper is de perfecte energieboost
voor uw huid en een beschermende barrière
tegen virussen en bacteriën. Fijn moleculair
hyaluronzuur en waardevolle hexapeptiden
vullen de fijne lijntjes op en verzachten de expressierimpels. De huidstructuur ziet er egaal
en zacht uit. Met een kuur krijgt de huid door
dit serum haar verloren vitaliteit en veerkracht
terug. ‘s Avonds 1-2 pompjes in de nog vochtige
huid van de Aloë Vera Gel inmasseren.

Soms mag er meer luxe zijn. De ultralichte ANTI
AGING CREAM combineert de
actieve ingrediënten van een serum met de
voedende soepelheid van een crème.
Fijne jojoba-olië, thee-extracten, hyaluronzuur
en peptiden laten kleine optische wonderen
uitkomen: rimpeltjes worden gevuld, de huid
krijgt meer volume en ziet er jeugdiger uit.
Geweldig gevoel, geweldige uitstraling! Vooral
voor de 45+ huid. Deze luxe verzorgingscrème
is bijzonder geschikt tijdens een meso-, pora
pur-, XO CELL plasma-, of zuurstofkuur. Breng
de explicit ANTI AGING CREAM aan op een
met Aloë Vera Gel en Vitamin E Aktivator voorbereide huid en laat dit even inwerken. Indien
gewenst kan er een dag- of nachtcrème worden
aangebracht.

WERKZAME STOFFEN

ANTI AGING CREAM
Eenvoudig en zeer effectief:
lifting voor thuis.
De verzorgingscrème voor
een jongere, gladde en
gave huid.

HYALURON ACID
& PEPTIDE
De bodyguard voor uw
huid. Dit bijzondere serum
beschermt de huid tegen
invloeden van buitenaf en
versterkt het bindweefsel.
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CELL CONNECTION
ENERGY RELEASE CREAM

CELL CONNECTION
ENERGY RELEASE CREAM
Hoe beter de afzonderlijke huidcellen met
elkaar verbonden zijn, hoe sterker en stabieler
de gehele huidstructuur toont. De luxueuze
CELL CONNECTION Cream ondersteunt deze
huidmatrix.
44 actieve ingrediënten komen samen in deze
weldadige crème met maar één doel: het versterken van het huidcelnetwerk.
De gehele dag worden er hoogwaardige
voedingstoffen aan de behoeftige huid afgegeven, zodat haar stevigheid en elasticiteit gestabiliseerd wordt. Op deze manier ontvangt de
veeleisende huid altijd de essentiële verzorging
die ze nodig heeft. Uw huid wordt weer zacht,
soepel en strak.
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High-tech laboratoriumcosmetica, die 24 uur per dag
strijdt tegen de tekenen van
huidveroudering en de huid
weer energie geeft.

AFSLUITENDE FASE

BIO CELL CREAM CLASSIC
Het multitalent: BIO CELL CREAM CLASSIC
is een exclusieve dagcrème voor de slapper
wordende huid, een motor voor het immunologische afweersysteem en beschermend schild
tegen omgevingsinvloeden. Hiermee buigt u
actief het huidverouderingsproces om. De talgproductie wordt gereguleerd waardoor een
gelijkmatige teint ontstaat zonder irritaties. De
subtiele geur van meloen en sinaasappel is een
feest voor de zintuigen en verhoogt de
stemming. De zijdezachte glans geeft u de
gehele dag een stralende uitstraling.

COLLIER CREAM
ESSENTIAL MEGA PEPTIDE
Een zegen voor de gespannen huid. Fijne oliën
verlichten droogheid en beschermen tegen
uitdroging. Speciale signaalgevers ontspannen
de spieren, wat vooral goed is tegen expressielijnen. Tegelijkertijd activeren algen- en lupine
extracten de regeneratieve krachten van de
huid. De vederlichte, beschermende textuur
wordt extreem snel opgenomen en creëert een
soepele en stevige huidstructuur. Verzorging
met geluksfactor voor het gezicht, de hals en
decolleté.

BIO CELL
CREAM CLASSIC
Een jeugdig huidbeeld –
wie wil dit niet?
Vertrouw op een dagcrème
die de huid beschermt
en verjongt.

COLLIER CREAM
ESSENTIAL
MEGA PEPTIDE
Stress is meteen zichtbaar?
Uw huid verlangt naar vocht?
De eerste rimpels breiden zich
uit? Dan zult u deze crème
geweldig vinden.
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Verzorging in het ritme
van de seizoenen
Net als uw garderobe, dient u uw huidverzorging aan te passen aan de veranderende seizoenen. Waar uw huid in de winter eerder naar
een compacte beschermende verzorgingscrème verlangt die vorst en kou afweert, zal

in de warme maanden een lichtere crème met
een luchtige consistentie beter bij uw huid
passen.
Bespreek met uw schoonheidsspecialiste
welke seizoensgebonden behandelingen en
thuisverzorgingsproducten het meest geschikt
zijn voor uw huid.

SUMMER SEASON CREAM
MET SPF 15
Met de SUMMER SEASON CREAM is uw huid
optimaal beschermd - dag na dag. Het speciale
anti-pollution complex beschut uw huid niet
alleen tegen een overmatige blootstelling aan
de zon en uitdroging, maar ook tegen aanvallen door vrije radicalen. Tegelijkertijd wordt de
vochtbalans in het bindweefsel gestabiliseerd.
Breng de luchtige zomerse beschermingscrème met SPF 15 in de ochtend aan en geniet
zorgeloos van de dag, mits er iedere 2 uur een
SPF apart aangebracht wordt.

SUMMER SEASON
CREAM
Deze crème is een musthave, zeker in de zomer.
Ze beschermt de huid
2 uur tegen uv-stralen en
bezorgt u een zomerfris
huidgevoel.
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SEIZOENSVERZORGING

AUTUMN WINTER SEASON
MET SPF 15
Het trekt, het schilfert en de huid is rood.
Dit is niet ongewoon voor de overspannen
winterhuid. Vanwege de lage temperaturen
wordt de huid minder goed doorbloed, de
talgproductie staat bijna stil en de vochtbalans
is uit haar evenwicht. Vertroetel uw huid met
de uitgekiende ingrediëntencombinatie van de
AUTUMN WINTER SEASON
crème. Een bijzonder effectieve verzorging
voor de in de herfst en winter.

Vraag het aan uw schoonheidsspecialiste
Zij houdt rekening met de seizoenen, geeft
gerichte adviezen en zal samen met u een
persoonlijk verzorgingsplan opstellen.

AUTUMN WINTER
SEASON
Voor een soepele huid in
zware tijden. Karitéboter,
jojoba-olie en proteïnen
zorgen ervoor dat uw huid
het gure herfst- en winterweer zonder problemen kan
trotseren.
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Nachtactief droomduo voor
dubbele dynamiek
Soms is onze huid compleet van slag. Gelukkig
kunnen we ze dan, met een beetje hulp, weer
in balans brengen. Combineer het Cell Repair
Mask met de Dermabrasion Soft Gel en voel
hoe uw huid zich gedurende de nacht heeft
geregenereerd. 2 á 3 keer per week aanbrengen om de ontstekingsprocessen in de huid
gunstig te beïnvloeden en u straalt weer als
nooit tevoren. Zo laat u de huidveroudering
gegarandeerd wachten.

DERMABRASION
SOFT GEL

Slaap lekker - de gel neemt
het over: huidherstel
gedurende de nacht
zorgt voor vreugde
in de ochtend.
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DERMABRASION SOFT GEL
Regelmatig de Dermabrasion Soft Gel ‚s avonds
aanbrengen om de huid te bevrijden van dode
huidcellen. De gel trekt onmiddellijk in en kan
‚s nachts op de huid blijven. Vervolgens worden in de ochtend alle losgeweekte afvalstof-

fen met de ochtendreiniging verwijderd. Een
mooie, soepel en zachte huid is het resultaat.
De probiotische formule van de gel bevordert
de positieve huidbacteriën. Dit verhoogt het eigen afweermechanisme van de huid, voorkomt
ontstekingen en weert externe aanvallen af.

GOOD NIGHT SPECIAL

CELL REPAIR MASK
Power regeneratie is te vinden in het explicit
Cell Repair masker met uiterst effectieve en
intensieve ingrediënten. Aanbrengen op de
met Dermabrasion Soft Gel voorbereide huid
en gedurende de nacht laten inwerken. Dankzij
de waardevolle Power-Peptiden activeert deze
zachte maskersamenstelling het huideigen
herstelmechanisme en het natuurlijke regeneratieproces van de cellen. Het huidbeeld
wordt gladder en steviger. Dat willen we toch
allemaal?

CELL REPAIR MASK
Het masker beschermt,
versterkt, verzacht en
verstevigt – geniet van uw
schoonheidsslaapje.
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explicit verzorgen,
explicit voelen.
explicit is anti aging-lifestyle cosmetica voor
verzorgingsbewuste, moderne vrouwen en
mannen, voor wie de veroudering van de huid
voel- en zichtbaar mag verlangzamen. Met deze

verzorgingslijn worden rimpels verminderd,
onzuiverheden gereduceerd en gelaatstrekken
verzacht en ontspannen. Breng uw jeugdige
frisheid weer terug!

Deynique Cosmetica B.V.
Het Goorke 31
4906 CZ • Oosterhout • info@deynique.nl

