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Nieuwe lijn

B&Z Cosmetics

Keenwell introduceert Tensilift Luxury, een verstevigende anti-aging lijn die de rimpels helpt vervagen. Het maakt gebruik van een aantal ingrediënten: Vegetale stamcellen - gaan (premature)
veroudering tegen en stimuleren de aanmaak van collageen en elastine -; elastan – verstevigt
de huid -; resveratrol - een sterke anti oxidant, die vroegtijdige huidveroudering voorkomt -,
rijstolie - een UV-zonnebeschermer die de celvernieuwing stimuleert -; aquafill - een hyaluroonzuur complex dat diepliggende rimpels hydrateert en de fijne poriën verfijnt.
B&Z Cosmetics, Breda

Powder Brush

Haparko

De Malu Wilz Soft Sensation Powder Brush is geschikt voor het opbrengen van losse en compact poeder, die de huid een licht gebruinde, natuurlijke uitstraling geeft. De poeder laat
zich gemakkelijk verwerken met verzorgende Inka-olie en vochtvasthoudend hyaluronzuur.
Voor een optimale UV-bescherming zorgt de beschermingsfactor 15. De Shimmering Skin
Optimizer SPF 20 is te gebruiken als dagcrème of als basis voor het aanbrengen van de
Magnum Bronzing Powder SPF 15. De speciale werkstof tyrosine ondersteunt samen met
zonlicht de huideigen melanineproductie.
Haparko, Hendrik-Ido-Ambacht

Beschermende gezichtscrème

INMA Cosmetics

De crème protectrice anti rides SPF 15 of SPF 30 of SPF 50 van Decléor voorkomt met de toevoeging van rozenolie
voortijdige huidveroudering door het afweermechanisme te versterken en door het DNA van de cellen te beschermen. De Tahitiaanse gember stimuleert het natuurlijk afweermechanisme van de huid en vermindert huidreacties
op de zon. Het jasmijnextract voorkomt voortijdige huidveroudering door het afweermechanisme te versterken en
door het DNA van de cellen te beschermen.
INMA Cosmetics, ’s-Hertogenbosch

Zelfbruiningslotion

Chestnut

Chestnut Cosmetics introduceert een nieuwe zelfbruiningslotion: Chestnut Instant Bronzing Lotion. Deze
kastanjelotion op natuurlijke basis maakt een gebruinde huid mogelijk zonder blootstelling aan schadelijke
UV-straling van de zon of zonnebank. De zelfbruiner trekt direct in en kan vrijwel direct na gebruik van
make-up aangebracht worden. Het product is geschikt voor zowel mannen als vrouwen en gemakkelijk afwasbaar met water. De lotion vlekt niet, geeft niet af, geeft binnen tien seconden een egale en
gezonde teint.
Chestnut Cosmetics, Watergang

Spasysteem

Nu Skin

De handbediende ageLOC Galvanic Body Spa van Nu Skin is een geavanceerd huidbehandelingssysteem dat in combinatie met de nieuwe ageLOC Body Shaping Gel en ageLOC Dermatic Effects
de aanwezigheid van cellulite helpt te verminderen om er slanker, gladder en strakker uit te zien.
Bovendien helpt het spasysteem om de huid er steviger te doen uitzien, de algemene conditie van
de huid te verbeteren, de huid te verkwikken en te zuiveren en te hydrateren.
Nu Skin Belgium, Zaventem
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