DE MEEST GEAVANCEERDE EN
EFFECTIEVE TECHNIEK IN HET
VERVOEREN EN VRIJLATEN VAN
ACTIEVE INGREDIËNTEN

Resilience

MEDICAL COSMETIC DRONES

HET RESULTAAT VAN 10 JAAR ONDERZOEK, het meest
geavanceerde actieve ingrediënten systeem dat doelgericht de
specifieke cellen zoekt en de actieve ingrediënten vrijlaat daar waar
zij nodig zijn. Het hoogste rendement op een duurzame en veilige
manier om maximale resultaten te behalen.
DE ACTIEVE INGREDIËNTEN ZIJN INGEPAKT en gaan gericht af op
de specifieke cellen, dankzij de omhulling kunnen de actieve
ingrediënten door het celmembraan van de cel en zo de
werkstoffen in de cel vrijlaten. De omhulling zorgt er tevens voor
dat de ingrediënten stabiel blijven en de belangrijke activa in
perfecte conditie tot in de cel afgeleverd worden.

The most advanced and
effectiverelease of active ingredients
ACTIEVE INGREDIËNTEN
• CHLORELLA VULGARIS EXTRACT
• CU-PALMITOYL HEPTAPEPTIDE-14
• PALMITOYL HEPTAPEPTIDE
• OMHULSEL VAN BIOCOMPATIBLE EN
BIOLOGISCH AFBREEKBARE
POLYMEREN VERGELIJKBAAR MET
EEN 'DRONE'
• DE 'COSMETISCHE DRONE' DRINGT
DOOR DE HUIDBARIÈRE EN REIST
DOELGERICHT NAAR DE CEL

• POLYMEREN LOSSEN LANGZAAM
OP EN LATEN ZO CONSTANT EN
GELEIDELIJK DE ACTIEVE
INGREDIËNTEN VRIJ OP DE PLEK
WAAR ZIJ HUN WERK KUNNEN
DOEN.
GEEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
GEEN INGREDIËNTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG
VRIJ VAN PARABENEN

SERUM

Effectief anti-aging en
regenererend serum. Maakt
lijnen minder diep, voedt en
hydrateerd de huid. Dankzij de
intensief verstevigende werking
heeft dit serum een groot liftend
effect, helpt de huid bij het
gevecht tegen verslapping en
herdefinieert de kaaklijn.
KEY ASSETS:
CU-PALMITOYL
HEPTAPEPTIDE-14 een peptide die
de fibroblasten aanspoort tot
collageenaanmaak en de afbraak
van bestaand collageen remt.
Vermidert rimpels.
35 ml
GEBRUIKSAANWIJZING: Breng een
kleine hoeveelheid serum aan op
de gereinigde huid voordat de
crème aangebracht wordt.

CREAM

Intensief liftend effect,
rimpelvuller, geeft een steviger
uiterlijk en langdurig
gehydrateerd gevoel.
KEY ASSETS:
• CHLORELLA VULGARIS: zet de
fibroblasten aan laat de huid
stralen.
• CU-PALMITOYL
HEPTAPEPTIDE-14 vermindert
rimpels
• PALMITOYL HEPTAPEPTIDE
dringt diep in de huid door met
de missie om rimpels te vervagen.
50 ml
GEBRUIKSAANWIJZING: Breng
's morgens en 's avonds aan
over het serum. Werk vanuit
de nek richting het voorhoofd.

DRONES CLEANSER FOAM

Drones Cleanser Foam is de eerste stap in de
dagelijkse verzorging tot behoud van de schoonheid
van de huid en haar jeugdige vitaliteit. De ph
waarde van de foam is dezelfde als die van de huid
en heeft een zijdeachtige structuur en respecteert
de natuurlijke beschermende huidbarière. Maakt
de huid perfect schoon, revitaliseert, verwijdert
onzuiverheden maakt fris en stralend!
200 ml
GEBRUIKSAANWIJZING: Breng Drones Cleanser
Foam aan over het gezicht. Masseer met de
vingertoppen met circulerende bewegingen. Daarna
met de palmen van de handen grotere circulerende
bewegingen maken op de wangen en het
voorhoofd.
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