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Innovatieve patch
Shake it!
Gouden
bescherming
Ontdek de nieuwe zonnelijn
Golden Caresse van Germaine
de Capuccini met Australische
kwaliteitsnorm. De Australische
Standaard PPD UVA+++ geeft een
maximale bescherming tegen uvaen uvb-stralen en pigmentvlekken.
De nieuwe beschermende
zonneproducten blokkeren de
aanmaak van vrije radicalen
door ir-stralen. De lijn biedt een
ruim aanbod aan verschillende
producten voor lichaam en gelaat
aangepast aan elk huidtype, die de
huid voorbereiden, beschermen en
herstellen.
www.saisons.be

Puur en zuiver

De huid moet dagelijks met
verschillende stressfactoren
omgaan, zoals daglicht,
computerstraling en luchtvervuiling.
Deze veroorzaken vroegtijdige
huidveroudering. Geïnspireerd
door de laatste ontwikkelingen in
de neuroscience vecht Juvena’s
innovatieve Juvedical Sensitive-lijn
tegen vroegtijdige huidveroudering.
De gevoeligheid van de huid
wordt sterk verminderd. Juvedical
Sensitive is puur, zuiver en focust
zich op het belangrijkste; het
verbeteren van de weerstand en
de schoonheid van de huid. Het
assortiment bestaat uit een dag-,
nacht- en oogcrème.
www.elha-cosmetics.nl

De 2-Phasen Hyaluron Shake van
Annemarie Börlind stimuleert de
huideigen hyaluronzuur-productie
en voorziet de huid van langdurige
hydratatie. Nadat de twee lagen
goed door elkaar zijn geschud
en op de gereinigde huid zijn
aangebracht, is direct meer volume
en hydratatie zichtbaar. De huid
voelt zacht aan en heeft een frisse,
gehydrateerde en gelifte look.
Botanisch hyaluronzuur uit de
trilzwam verzacht de huid en maakt
haar soepel en egaal. Dit creëert
een langdurige opslag van vocht en
zorgt voor een revitaliserend effect.
Aloë vera beschermt de huid tegen
invloeden van buitenaf, verzacht
de huid en beschermt tegen
vochtverlies. Rode alg stimuleert de
huideigen hyaluronzuurproductie.
www.carecosmetics.nl

Nouvital lanceerde op de Beauty
Trade Special de HyActive
Hyaluronic Treatment. Deze
innovatieve patch bestaat uit
geweven nanofibers van een
zeer laag moleculair gewicht
hyaluronzuur. Door middel van deze
technologie is het hyaluronzuur
rechtstreeks oplosbaar wanneer
het in contact komt met de HA
Activator vloeistof, en heeft het
een direct zichtbaar anti-aging
effect op celniveau in de huid. Het
vermindert de aanwezige rimpels
en verstevigt en hydrateert de huid.
De HyActive Hyaluronic Treatment
box bestaat uit zeven patches en de
HA Activator. Voor een maximaal
effect dien je elke dag, gedurende
een week, een patch aan te maken
met de HA Activator en deze op het
gelaat aan te brengen voordat je de
dag- of nachtcrème toepast.
www.nouvital-cosmetics.nl

Helder

Krachtige boost

Piura lanceert drie nieuwe
ampullen die los van elkaar zijn
te gebruiken in een kuur of
als combinatiekuur. Ampoule
Collageen: collageen en tripeptiden
in een uniek transportsysteem
brengen de actieve werkstoffen
daar waar ze moeten zijn. Het boost
de collageenaanmaak en vermindert
de zichtbaarheid van lijntjes en
rimpels. Ampoule Vitamine A:
vitamine A, ceramiden, panthenol
en hyaluronzuur stimuleren de
celvernieuwing, verbeteren de
opbouw van de lipidelamellen
en de aanmaak van collageen
en elastine vezels. De formule
vervaagt rimpeltjes en gaat het
ontstaan van pigmentvlekken en
roodheid tegen. Ampoule Vitamine
C: gestabiliseerde vitamine C met
fruitzuur en melkzuur beschermt
de huid tegen vrije radicalen
en stimuleert de aanmaak van
huideigen collageen. Zorgt tevens
voor een frisse, heldere teint.
www.pbcosmetix.com

Nieuw van het cosmeceutical
merk Décaar is de Brightening
Line. Deze verhelderende lijn
vermindert donkere vlekken en
zorgt voor een heldere en stralende
teint. Nieuwe hyperpigmentatie
wordt voorkomen en de huid
wordt intensief beschermd tegen
schadelijke invloeden van buitenaf.
De lijn bestaat uit een Brightening
Cream 24h, Brightening Mask,
Brightening Cream SPF50 en een
Brightening Exfoliating Serum. De
producten van Décaar zijn vrij van
parabenen, petrolatum en paraffine,
synthetische alcohol, kunstmatige
geur- en kleurstoffen en minerale
oliën.
www.decaar.nl

mei 2019

79

Productnieuws

Zuiverende scrub

Le Gommage Corps Éclat van
Absolution is een exfoliërende
scrub die onzuiverheden en
dode huidcellen heel eenvoudig
verwijdert. De hoogwaardige,
zuiverende korreltjes werken
samen met verzachtende, actieve
ingrediënten. Ze reinigen, ontgiften
en voeden de huid tot diep in de
poriën. Bij het afspoelen verandert
de olietextuur in een lotion, die een
beschermende, satijnachtige film
op de huid achterlaat. Le Gommage
Corps Éclat van Absolution scrubt,
reinigt, beschermt én voedt de
huid. Deze biologische scrub van
Absolution bevat vulkanische
rhytoliet, ronde korreltjes die dode
huidcellen verwijderen zonder de
huid te beschadigen.
www.absolution.nl

Kleine
meesterwerken
Babor lanceert een nieuwe serie
krachtige ampullen. De limited
edition ‘The Art Of Beautiful
Skin’ van de Babor Ampoule
Concentrates heeft een megacoole
look en zorgt voor een perfect
verzorgde huid die zelfvertrouwen
uitstraalt. Ampullen zijn kleine
meesterwerken: de
gedoseerde werkstofconcentraten bevatten het
allerbeste dat het Duitse
huidverzorgingsonderzoek
te bieden heeft. In de
gelimiteerde kunsteditie
zijn ze verwerkt in zes
kuren die vrouwen beautysuperkrachten geven.
www.babor.de
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Gift of nature

Neons

Geïnspireerd door het
festivalseizoen lanceert OPI zes
neonkleuren, waarmee je een
statement kunt maken. De collectie
bevat zes gedurfde neonkleuren:
van geel, oranje, paars, blauw,
groen en roze. De kleuren worden
gelanceerd in GelColor, Infinite
Shine én nagellak. Uiteraard zijn
er weer diverse stijlvolle displays
en gift packs verkrijgbaar, zodat
je deze nieuwe look mooi kunt
presenteren in jouw salon. Met
deze kleuren kun je natuurlijk
ook geweldig gave nail art
creaties maken voor een gedurfde
festivallook.
www.opi.nl

“Smeer niets op je huid dat je niet
kunt eten”, was Stella’s motto.
Daarom creëerde zij met liefde
Miracles by Stella: een pure, vegan
verzorgingslijn. Judith, Stella’s
dochter, en haar compagnon
Celesta zetten deze lijn voort nu
Stella er niet meer is. Zij geloven
dat je voor een goede verzorging
niets meer nodig hebt dan puur
natuurlijke vegan producten én een
dosis liefde. De lijn is 100 procent
vegan, zoveel mogelijk biologisch,
eerlijk, duurzaam en bovenal: vol
goede verzorgende ingrediënten
met als basis aromatherapie en de
kracht van kruiden. En essentieel:
er zit niets overbodigs in! Alles
wat in de Miracles zit heeft een
positieve werking op de huid. En
het ruikt ook nog eens lekker…
www.miraclesofstella.com

Travel sets

Maria Galland introduceert drie
travel sets met producten uit de
belangrijkste verzorgingslijnen:
Lumin’Eclat, Lift’Expert en
Activ’Age. Elke set bestaat uit:
61 Lait Démaquillant Douceur 50
ml, 64 Lotion Soyeuse 50 ml +
serum 15 ml en crème 20 ml uit
de Lumin’Eclat lijn, Lift’Expert of
Activ’Age. De achtergrondkleur
van elke set geeft de productlijn in
kwestie aan. De sets heten Radiant
Beauty Adventure (Lumin’Eclat
travel set), Active Beauty
Adventure (Activ’Age travel set)
en Escalate Beauty Adventure
(Lift’Expert travel set).
www.maria-galland.com

Cuticle Remedy

De Pro Spa-range van OPI wordt
uitgebreid met een product dat
tijdwinst en perfectie genereert.
Deze ultrasnel werkende gel
vereenvoudigt en versnelt het
terugduwen van de nagelriemen. Na
slechts vijftien seconden inwerktijd
kunnen overtollige nagelriemen
snel en veilig verwijderd worden
voor een nog efficiëntere nail prep.
Dit levert direct tijdwinst op én
een beter geprepte nagelplaat.
Cuticle Remedy is uitsluitend voor
professioneel gebruik en heeft
de aangename Pro Spa-geur. Het
pakt verharde nagelriemen aan,
maar is zacht voor de huid door
de toevoeging van ingrediënten
als cupuaçu-extract, aloë vera en
kamille.
www.opi.nl
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Fitness voor de
huid
Kan de huid een oppepper
gebruiken? Zet dan La Solution+
Fermeté van Absolution in.
Dit biologische, multi-actieve
bodyserum heeft een frisse, lichte
textuur en maakt de huid steviger
en gladder. De ideale bondgenoot
in de strijd tegen een verslapte
huid, cellulite en striae. Breng
La Solution+ Fermeté aan op
de zones die extra versteviging
kunnen gebruiken: zoals borsten,
dijen, de binnenkant van de armen,
buik en heupen. La Solution+
Fermeté kun je gebruiken op basis
van jouw wensen en behoeften:
puur als serum vóór de dagelijkse
lichaamsverzorging of meng het
met Le Soin du Corps en creëer
zo je eigen, op maat gemaakte
lichaamsverzorging.
www.absolution.nl

Kwetsbare huid

Nieuw van Orlane is B21 Soin
Extraordinaire Lifting Cou et
Décolleté. Dit keer speciaal voor
de kwetsbare huid van hals en
décolleté. Orlane creëerde een
hydraterende crème/serum-formule
met een aanspannend, verstevigend
en gladstrijkend effect. Gebaseerd
op Orlane’s gepatenteerde Youth
Reset-complex dat de cellen ‘reset’.
Gecombineerd met de kracht van
21 aminozuren die de aanmaak van
‘jeugdigheidsmoleculen’ stimuleren.
Deze verzorging verbetert de
weerstand en elasticiteit van de huid.
De huid is gladder, voller en steviger
en ziet er zichtbaar jeugdiger uit.
www.elha-cosmetics.nl

Beautyfarm voor
thuis
Malu Wilz komt met de Limited
Mask Edition. Deze maskers laten
direct resultaat zien. Ze zijn een
booster voor de huid en geven de
huid nieuwe energie. De kleine
Beautyfarm voor thuis. Hyaluronic
Active+ Cream mask is een
vochtvasthoudend masker met
anti-aging werkstoffen. Het MAX3effect uit de drie verschillende
soorten hyaluronzuur verbetert
het vochtgehalte van de huid
en vermindert droogterimpels.
Thalasso Intensive Mask is
een verfrissend gelmasker. Dit
vochtvasthoudende masker met
minerale stoffen en algenextracten
geeft de huid een vitaliserend
en ontspannen gevoel en laat
een vermoeide, verslapte huid er
direct weer frisser en stralender
uitzien. Yoghurt Mango Mask bevat
waardevolle werkstoffen als mangoolie en hyaluronzuur die de huid
intensief verzorgen en een heerlijk
gevoel achterlaten. Bisabol-olie en
Panthenol kalmeren de gestresste
huid.
www.haparko.nl

In de lift

Cenzaa lanceert een innovatieve
oog- en lipcrème: Ultimate Contour
Lift. Maak kennis met een exclusief
2-in-1 product met een innovatieve
formule die ’s nachts werkt als
een verstevigend oogmasker
en overdag zorgt voor liftende
en verhelderende resultaten en
ultieme spankracht. Ervaar de
verzachtende, verstevigende,
liftende en verhelderende
voordelen en wis donkere kringen,
fijne lijntjes en rimpeltjes uit. Een
uitgeruste jeugdige oogopslag
is het resultaat. Ook de lippen
verdienen extra aandacht met
Ultimate Contour Lift. Verzorgend,
verstevigend en herstellend voor de
nacht, beschermend, verzachtend
en verzorgend voor overdag, zelfs
voor de ‘barcode’ rondom de lippen.
Vermindert rimpeltjes en voorkomt
volumeverlies van de lippen.
www.cenzaa.nl
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