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100% EFFECTIEF: beproefd en getest. Ontworpen om het maximale effect van de
behandeling te verkrijgen. Ze bevorderen van nature celherstel, terwijl ze
huidweefselaandoeningen behandelen, met maximale huidtolerantie gegarandeerd.
100% VEILIG: kwaliteits-, veiligheids- en werkzaamheidsgarantie, goedgekeurd door de CE.
Ze verbeteren het uiterlijk en de kwaliteit van de huid onmiddellijk en op een langdurige
basis.
100% AANPASBAAR: in perfecte synergie met al zijn productlijnen. Ze kunnen alleen of in
combinatie worden gebruikt om zo specifiek per gebied te werken op huidverbetering:
sessie na sessie zijn beauty professionals in staat om op maat gemaakte
behandelprogramma's voor te bereiden.

N!

N!

CONCENTRAAT VOOR VETTE EN ACNE HUID

HYAL FILLER

Concentraat voor intensieve behandeling van huid gevoelig voor acne
en seborroe.

HOOGWAARDIGE CROSS-LINKED HYALURONIC ACID
Filler ontworpen om oppervlakkige tot diepe rimpels glad te maken, de lippen
te vullen en volumes en contouren van het gezicht te creëren / herstellen.
Eenfase (bevat geen vrij hyaluronzuur) niet van dierlijke oorsprong, volledig
resorbeerbaar. Integreert perfect in de huid.

Het veroorzaakt een transversale, gelijktijdige werking op de
verschillende factoren die een vette en / of acne huid kunnen
veroorzaken.
De componenten werken in een unieke synergie en zorgen voor netheid
en integrale vernieuwing van de huid van acne en seborrhoea.

SAMENSTELLING:

• 5% SEBUSTOP
• 4% NIACINAMIDE

INDICATIONS:

• Oily skin
• Acne

GEBRUIKSAANWIJZING: Toepassen met virtuele mesotherapie,
Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.
TE BEHANDELEN GEBIEDEN: gezicht, nek, decolleté en achterkant
van de handen.
HOE GELEVERD: 5 x 5 ml

Met een uniform cross-linking proces en 100% hyaluronzuurketens, bereikt het
een langere duurzaamheid en weerstand tegen afbraak. Hyaluronzuur is
onderworpen aan een zuiveringsproces dat het mogelijk maakt om resterende
BDDE-niveaus te minimaliseren, voor maximale zuiverheid.
SAMENSTELLING:
• CROSS-LINKED HYALURONZUUR
INDICATIES:
• Rimpels opvullen
• Verhogen, profileren en hydrateren van de
lippen
• Wangen en oogcontouren
• Nasolabiale groef
• Perioraal gebied
• Rokerslijntjes
GEBRUIKSAANWIJZING: Toepassen met virtuele mesotherapie, Enpitsu
Derma Pen, Enpitsu Plus.
TE BEHANDELEN GEBIEDEN: gezicht, nek, decolleté en achterkant van de
handen.
HOE GELEVERD: 5 x 5 ml

N!
BOOSTER Q10 CONCENTRAAT
Met een intensieve verstevigende werking, een cocktail die is ontworpen om
de stevigheid van de huid te herstellen en de effecten van veroudering op
het gezicht tegen te gaan. Het stimuleert de productie van Q10 en
fibroblasten in de gebieden die getroffen zijn door turgorverlies.
SAMENSTELLING:
1% GEMBER EXTRACT
5% LIPOGARD
1% PEPTIDE Q10
INDICATIES:
• Huidregeneratie
• Herdefiniëring van ovaal gezicht
• Correctie en preventie van rimpels
• Antioxidant
GEBRUIKSAANWIJZING: Toepassen met virtuele mesotherapie,
Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.
TE BEHANDELEN GEBIEDEN: gezicht, nek, decolleté en achterkant
van de handen.
HOE GELEVERD: 5 x 5 ml

Professionele producten
Niet GMO (niet genetisch gemodificeerd)
Geen BSE (geen component van dierlijke oorsprong)
Vrij van parabenen

HOE TE GEBRUIKEN: Toepassen met virtuele mesotherapie,
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen. Synergisme met apparaten en
transepidermale toedieningssystemen (micronaaldbehandeling,
elektroporatie, iontoforese, echografie, enz.).Niet voor injectie.

DEPIGMENTING COCKTAIL

FIRMING COCKTAIL

HYALURONIC ACID

<ƌĂĐŚƚŝŐĞĐŽŵďŝŶĂƚŝĞǀĂŶĂĐƚŝĞǀĞŝŶŐƌĞĚŝģŶƚĞŶŵĞƚ
ǁŚŝƚĞŶŝŶŐͲĂĐƚŝĞĚŝĞƉŝŐŵĞŶƚĂƚŝĞƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶĐŽƌƌŝŐĞĞƌƚ
ĞŶĞĞŶĂŶƚŝŽǆŝĚĞƌĞŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐŚĞĞĨƚ͘ĞĨŽƌŵƵůĞ͕ĚŝĞ
ƚǇƌŽƐŝŶĂƐĞƌĞŵƚ͕ƐƚŽƉƚĚĞŵĞůĂŶŝŶĞƐǇŶƚŚĞƐĞ͕
ĞŐĂůŝƐĞĞƌƚĚĞŚƵŝĚƚŝŶƚŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬĞŶŐĞĞĨƚŐůĂŶƐĞŶ
ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƚĞƌƵŐ͘

,ĞƚŐĞĞĨƚƐƚĞǀŝŐŚĞŝĚƚĞƌƵŐĂĂŶǁĞĞĨƐĞůƐĚŝĞŚĞƚ
ǀĞƌŽƵĚĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐŽŶĚĞƌŐĂĂŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌƐůĂƉŚĞŝĚ
ĞĨĨĞĐƚŝĞĨǁŽƌĚƚƚĞŐĞŶŐĞŐĂĂŶ͘

sŽĞĚƚĞŶŚǇĚƌĂƚĞĞƌƚŚĞƚďĞŚĂŶĚĞůĚĞŐĞďŝĞĚ͕
ǀĞƌŚŽŽŐƚĚĞĞůĂƐƚŝĐŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŚƵŝĚĞŶ
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĨŝũŶĞĞŶŽƉƉĞƌǀůĂŬŬŝŐĞƌŝŵƉĞůƐ͘

SAMENSTELLING
• 4% Melavoid
• 5% Niacinamide

SAMENSTELLING
• 2% Appeů stĂŵĐĞůůĞŶ
• 0.4% Argan stĂmcelůĞŶ

SAMENSTELLING
• 3.5% Hyaluronic acid
INDICATIES:
• /ŶƚĞŶƐŝĞǀĞŚǇĚƌĂƚĂƚŝĞǀĂŶĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬŬŝŐĞ
ĚĞƌŵŝƐĞŶĞƉŝĚĞƌŵŝƐ
• CŽƌƌĞĐƚŝĞǀĂŶĨŝũŶĞƌŝŵƉĞůƐ
• ,ƵŝĚǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ

INDICATIES:
• ŶƚŝŽǆŝĚĂŶƚ
• Melasma
• Doffe teint

INDICATIES:
• ^ůĂƉƉĞŚƵŝĚ
• WƌĞǀĞŶƚŝĞǀĂŶǀĞƌŽƵĚĞƌŝŶŐ
• sĞƌƐƚĞǀŝŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚǁĞĞĨƐĞů
• sĞƌƐůĂƉƉŝŶŐͬŐĞďƌĞŬĂĂŶƐƚĞǀŝŐŚĞŝĚ

'Zh/<^Et/:/E'͗Toepassen met virtuele
mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus

GEBRUIKSAANWIJZING: Toepassen met virtuele
mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

'Zh/<^Et/:/E'͗Toepassen met virtuele
mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

d,E>E'/E͗ gezicht, nek, decolleté
en achterkant van de handen.

TE BEHANDELEN GEBIEDEN: gezicht, nek, decolleté
en achterkant van de handen.

d,E>E'/E͗gezicht, nek, decolleté
en achterkant van de handen. ,K

,K'>sZ͗ 5 x 5 ml

HOE GELEVERD: 5 x 5 ml

'>sZ͗ 5 x 5 ml

AGE-KILLING

VITAMIN COCKTAIL

COLLAGEN COCKTAIL

BOTOX-LIKE COCKTAIL

DĞƚĞĞŶŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞǀĞƌƐƚĞǀŝŐĞŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͕ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ
ŽŵĚĞƐƚĞǀŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞŚƵŝĚƚĞŚĞƌƐƚĞůůĞŶĞŶĚĞ
ĞĨĨĞĐƚĞŶǀĂŶǀĞƌŽƵĚĞƌŝŶŐŽƉŚĞƚŐĞǌŝĐŚƚƚĞŐĞŶƚĞŐĂĂŶ͘
,ĞƚƐƚŝŵƵůĞĞƌƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝĞǀĂŶĐŽůůĂŐĞĞŶĞŶ
ĨŝďƌŽďůĂƐƚĞŶŝŶĚĞŐĞďŝĞĚĞŶĚŝĞŐĞƚƌŽĨĨĞŶǌŝũŶĚŽŽƌ
ƚƵƌŐŽƌǀĞƌůŝĞƐ

,ĞƚďĞǀĂƚĞĞŶĐŽŵďŝŶĂƚŝĞǀĂŶƉĞƉƚŝĚĞŶĚŝĞĚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝĞůŝũŶĞŶĂĂŶǀĂůůĞŶĞŶĚĞƐƚƌĂŬŬĞƐƉŝĞƌ
ŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶĚŝĞƌŝŵƉĞůƐǀŽƌŵƚ͘ĞǁĞǌĞŶ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞŝĚ͕ďĞƚĞƌƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶĚĚĂŶ
ĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬ͘ŽŽƚƐƚŚĞƚĞĨĨĞĐƚǀĂŶŽƚŽǆŶĂ͘

SAMENSTELLING
• 3% Gelita
• 2% Marine ŐĞhydrolyseĞƌd collageĞn

SAMENSTELLING
•4% Synake
•2% Argireline

INDICATIES:
•Huid regeneratie
•Verstevigen contouren
•Corrigeren en voorkomen van lijntjes
•Super-hydraterend

INDICATIES
•Cel revitaliseren
•Preventie van veroudering
•Corrigeren van fijne lijntjes

'Zh/<^Et/:/E'͗dŽĞƉĂƐƐĞŶŵĞƚǀŝƌƚƵĞůĞ
ŵĞƐŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ŶƉŝƚƐƵĞƌŵĂWĞŶ͕ŶƉŝƚƐƵWůƵƐ͘
d,E>E'/E͗ŐĞǌŝĐŚƚ͕ŶĞŬ͕ĚĞĐŽůůĞƚĠ
ĞŶĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚǀĂŶĚĞŚĂŶĚĞŶ͘
,K'>sZ͗ϱǆϱŵů

'Zh/<^Et/:/E'͗dŽĞƉĂƐƐĞŶŵĞƚǀŝƌƚƵĞůĞ
ŵĞƐŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ŶƉŝƚƐƵĞƌŵĂWĞŶ͕ŶƉŝƚƐƵWůƵƐ͘
d,E>E'/E͗ŐĞǌŝĐŚƚ͕ŶĞŬ͕ĚĞĐŽůůĞƚĠ
ĞŶĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚǀĂŶĚĞŚĂŶĚĞŶ͘
,K'>sZ͗ϱǆϱŵů

sŝƚĂŵŝŶĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶƚƌŽĨŝƐĐŚĞĨƵŶĐƚŝĞĚŝĞ
ŚƵŝĚŚĞƌƐƚĞůƉƌŽĐĞƐƐĞŶĞŶĂŶƚŝŽǆŝĚĞƌĞŶĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
ƐƚŝŵƵůĞĞƌƚ͘ĞĐŽŵƉĞŶƐĞƌĞŶƚĞŬŽƌƚĞŶŝŶĚĞĨǇƐŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ
ďŝŽĨĂĐƚŽƌĞŶǀĂŶĞĞŶǀĞƌŽƵĚĞƌĚĞŚƵŝĚ͘
SAMENSTELLING
• 2% Niacinamide
• 3% VitaminĞ C
• 0.05% VitaminĞ E
• 0.005% VitaminĞ A
• 0.2% Panthenol
• 0.2% Inositol-vitamin B8 INDICATIS:
INDICATIES:
•Revitaliseren doffe huid
•Preventie van veroudering
•Corrigeren van fijne lijntjes
•Verstevigen van de huid
'Zh/<^Et/:/E'͗dŽĞƉĂƐƐĞŶŵĞƚǀŝƌƚƵĞůĞ
ŵĞƐŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ŶƉŝƚƐƵĞƌŵĂWĞŶ͕ŶƉŝƚƐƵWůƵƐ͘
d,E>E'/E͗ŐĞǌŝĐŚƚ͕ŶĞŬ͕ĚĞĐŽůůĞƚĠ
ĞŶĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚǀĂŶĚĞŚĂŶĚĞŶ͘
,K'>sZ͗ϱǆϱŵů
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