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DE RIJKHEID VAN VERSE
KAVIAARCELLEN

EEN MAXIMALE TOLERANTIE
VOOR FRAGIELE HUID

EEN GEKOELDE
VERZORGINSLIJN

INTENSE anti-Age
verzorging

-

KAVIAAR is een ZELDZAME en PRECIEUZE substantie, rijk aan
voedingsstoffen genaamd VITELLUS (van het Latijnse “vita”,
wat “leven” betekent) noodzakelijk voor de ontwikkeling en
oprichting van vitale structuren.
Vitellus versterkt in de eerste plaats de fosfolipiden
en fosfoproteïnen (essentiële bestanddelen van onze
celmembranen en al onze levende organen). Het grootste
deel van de eiwitten is afkomstig van een gemeenschappelijke
precursor genaamd vitellogenine. De eiwitten worden
afgebroken tot peptiden en aminozuren en worden daarna
gebruikt voor de synthese van eiwitten van het ei.

Onze onderzoekslaboratoria hebben formules ZONDER CHEMISCHE
BEWAARMIDDELEN ontwikkeld die een optimale verdraagzaalheid
garanderen voor de zeer gevoelige huid.
De producten FRESH CAVIAR bevatten dus een NATUURLIJKE
BACTERIOSTATISCHE STOF van plantaardige oorsprong die op
natuurlijke wijze strijdt tegen de verspreiding van bacteriën, gist en
schimmels en zo de integriteit van de formules bewaart.
De afwezigheid van parfum in alle producten van het gamma
FRESH CAVIAR zorgt er bovendien voor dat allergieën vermeden
kunnen worden die soms verbonden zijn met de aanwezigheid van
parfum en zorgt ervoor dat het op alle gevoelige huiden gebruikt
kan worden.

Verdeling
van de proteinen
Vitellogeninen
Lipovitellinen
Fosvitinen
Diverse (waarvan
livetinen
en nucleotiden)

Verse kaviaarcellen worden opgenomen in de huid-cellen en
stimuleren de celsynthese dankzij hun unieke samenstelling
bestaande uit metabolische precursoren.
De verse kaviaarcellen doen dan ook het volgende:
- Ze stimuleren de synthese van collageen I,
- Ze vermeerderen evenzeer de synthese van collageen III
- Ze activeren de synthese van fibronectine.

Om de doeltreffendheid van de actieve bestanddelen te
bewaren, is het aan te raden deze verzorgingsproducten
te bewaren in de KOELKAST (+4°C) voor en na gebruik. De
bewaring van de formules aan +4°C voorkomt de verspreiding
van alle bacteriën of micro-organismen.

RADIANT OIL: Reinigt de huid en verlicht de huid.
DAZZLING WATER: Zuivert de huid in alle zachtheid en geeft een
aangenaam en fris gevoel.
CORAL SCRUB: Deze PEELING, die verrijkt is met plantaardig koraal,
verwijdert de onzuiverheden en maakt het huidoppervlak glad.
MOISTURIZING CREAM: Essentieel voor de herstructurering en
het revitaliseren van de huid. Deze intens hydraterende crème
beschermt de waterbronnen van de huid.
NOURISHING CREAM: Deze intens herstellende crème bevordert de
celreconstructie en beschermt de huid tegen vrije radicalen. Zijn
rijke en lichte structuur smelt op de huid.
LIFTING CREAM: Verstevigend, verzachtend, en maakt de rimpels
glad. Zijn rijke en lichte structuur smelt op de huid om te voeden en
een jeugdige teint te geven.
REVIVAL NIGHT TREATMENT:
bestaat uit twee produkten :
PRECIOUS ELIXIR: ultraherstellende bestanddelen pakken agressies
aan.
ULTRA-RICH CREAM: verstevigend en antirimpel effect doeltreffend
en verjongend.

Met een intense regeneratiebehandeling voor de rijpe
huid zoals de gedevitaliseerde huid wendt de
professionele verzorging FRESH CAVIAR alle kracht van
kaviaar aan om te strijden tegen voortijdig verouderen.
De fundamentele assen van de lijn “HYDRATATIE, VOEDING
en AANSPANNING” zijn in deze verzorging geïntegreerd in 3
opeenvolgende fasen om het cellulaire metabolisme sterk te
stimuleren en onmisbare voedingsstoffen over te brengen naar
de huid.
•
•
•
		

Anti-age verzorging
Geschikt voor de rijpere en futloze huid
3 fundamentele elementen: hydraterend, voedend
en aanspannend.

