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De mannelijke huid is dikker dan de vrouwelijke huid. Het is eigenlijk
20% dikker en het collageengehalte is hoger, wat het een steviger en
compacter uiterlijk geeft dan de vrouwelijke huid.
Collageen neemt in de loop van de jaren voortdurend af bij mannen
en bij vrouwen begint dit proces later, meestal met de menopauze.
De mannelijke huid is vetter dan de vrouwelijke huid. De mannelijke
huid vertoont een groter aantal poriën en deze zijn groter dan die in
de vrouwelijke huid omdat mannen meer actieve talgklieren hebben.
De olieproductie is hoger bij mannen dan bij vrouwen, en kan zelfs
het dubbele aantal zijn, wat het uiterlijk van onvolkomenheden en
acne bevordert.
De tekenen van veroudering verschijnen later in de mannelijke huid.
Tijd beïnvloedt zowel mannen als vrouwen; de tekenen van leeftijd
worden echter eerder zichtbaar bij vrouwen dan bij mannen. De
tekenen van veroudering verschijnen later in de mannelijke huid,
maar wanneer ze het doen, zijn ze intenser. Rimpels zijn dieper en
wallen onder de ogen en cirkels zijn meer uitgesproken bij mannen
dan bij vrouwen.
Er zijn steeds meer mannen die zich zorgen maken over hun uiterlijk
en die hun huid verzorgen met kwaliteitsproducten die specifiek zijn
voor hun behoeften.
Ze willen ook een stralende, gezonde huid, maar vragen om
gemakkelijk aan te brengen producten, met een licht gevoel op de
huid en zichtbare resultaten sinds de eerste dag.
De nieuwe ENERGY-behandeling voldoet aan de verwachtingen van
mannen die voor hun huid willen zorgen. ENERGY is een alles-in-één
anti-aging, anti-oxidant salonbehandeling die specifiek is aangepast
voor de mannelijke huid.
Een van de belangrijkste zorgen van de tekenen van veroudering bij
mannen is de oogcontour; met de ENERGY-behandeling kunnen ze
hun wallen en vermoeide gezichtshuid vergeten.
En natuurlijk een onweerstaanbare dagelijkse verzorgingskit die de
huid van de man zal vullen en zeer eenvoudig is aan te brengen.

VANAF DE EERSTE SESSIE IS DE HUID ONMIDDELLIJK
GLADDER EN MEER GEHYDRATEERD, HEEFT ZICHTBAAR
MEER WEERSTAND, IS GEVITALISEERD EN IS
ZICHTBAAR JONGER
DERMATOLOGISCH GETESTE PRODUCTEN
Voor alle huidtypen, inclusief de meest gevoelige huid.
Niet comedogeen(verstopt de poriën niet).
Niet GMO (niet genetisch gemodificeerd).
Geen BSE (geen component van dierlijke oorsprong).
Vrij van parabenen.

BOOSTER Q10 CONCENTRAAT:
GESTERILISEERDE BIOLOGIC 5.0
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: Anti-oxidant, het remt de prostaglandinesynthese en
de vorming van vrije radicalen. Ontstekingsremmend effect.
5% LIPOGARD (bevat co-enzym Q10) herstelt de lipidebarrière en zorgt voor
functionaliteit van het celmembraan. Het laat de huid er steviger, gladder en
strakker uitzien.
1% PEPTIDE Q10, een peptide dat de synthese van endogeen Q10-co-enzym
stimuleert, dat wil zeggen dat ons eigen lichaam Q10 genereert in plaats van
het lokaal te verstrekken. Het werkt op rimpels en fijne lijntjes, het is antioxidant.
INDICATIES:
• Huidregeneratie
• Herdefiniëring van gezichtcontouren
• Correctie en preventie van rimpels
• Antioxidant
TE BEHANDELEN GEBIEDEN:
gezicht, nek en rug van de handen.
HOE TE GEBRUIKEN:
Toepassen met virtuele mesotherapie, Enpitsu Plus of Enpitsu
Derma Pen. Synergisme met apparaten en transepidermale
toedieningssystemen
(micronaalden, elektroporatie, iontoforese, echografieën, enz.).
Niet voor injectie.
HOE GELEVERD: 5 x 5 ml
Alleen voor professioneel gebruik

ENERGY CREAM

ENERGY SERUM

ENERGY EYE CONTOUR CREME

Algehele revitaliserende, anti-verouderingszorg
voor mannen.
De formule is ontworpen om de huidweerstand
tegen dagelijkse agressies (scheren, kou, stress,
vervuiling enz.) te vergroten.

Het biedt onmiddellijk comfort en frisheid, de huid
is glad en gehydrateerd. Dag na dag worden de
tonus en uitstraling hersteld, de huid is zichtbaar
steviger, gerevitaliseerd en verjongd.

De tekenen van vermoeidheid in de oogcontour
en rimpels worden zichtbaar verminderd. De
oogcontouren en wallen onder de ogen worden
gladgemaakt, het gevoelige deel van de contour
wordt verjongd en de tekenen van vermoeidheid
worden zichtbaar verminderd.

Gezichtscrème SPF 20
Alle huidtypen, inclusief gevoelige.

Het werkt op alle gebieden: verstevigt, corrigeert
rimpels, hydrateert, werkt tegen vermoeidheid en
irritatie van het scheren.
De huid kalmeert onmiddellijk en is gehydrateerd
en zichtbaar gladder resistenter en uitgerust.
Rimpels en kleine lijntjes worden verminderd en
de huid wordt steviger.
SAMENSTELLING:
1% GEMBER EXTRACT
2% DRUIFZAADOLIE
5% GLYCERINE
0,3% LIPOGARD (het bevat co-enzym Q10)
0,5% PEPTIDE Q10: een peptide dat de synthese
van endogeen co-enzym Q10 stimuleert, d.w.z. dat
ons eigen lichaam Q10 genereert in plaats van het
lokaal te verstrekken.
0,8% SHEA BOTER
Hoe geleverd:
Professioneel: creme 200 ml
Dagelijkse verzorging: Airless pomp 50 ml
Professionele methode van gebruik:
Volgens protocol
Dagelijkse wijze van gebruik:
Breng 's morgens en / of 's nachts aan op de
schone, droge huid en vervolgens het serum.
Dringt onmiddellijk door.
Ideaal als aftershave.

Oogcrème
Alle huidtypen, inclusief gevoelige.

Gezichtsserum
Alle huidtypen, inclusief gevoelige.

SAMENSTELLING:
1% GEMBER EXTRACT
0,5% ARGANOLIE
5% GLYCERINE
0,5% LIPOGARD (het bevat co-enzym Q10)
0,75% PEPTIDE Q10: een peptide dat de synthese
van endogeen co-enzym Q10 stimuleert, d.w.z. dat
ons eigen lichaam Q10 genereert in plaats van het
lokaal te verstrekken.
Hoe geleverd: Airless 30 ml
Professionele methode van gebruik: Volgens
protocol
Dagelijkse wijze van gebruik:
Breng 's morgens en / of' s nachts aan op de
schone, droge huid. Dringt onmiddellijk door.

SAMENSTELLING:
0,5% CAFEÏNE
1% GEMBER EXTRACT: anti-oxidant.
1% DRUIFZADENOLIE
1% SHEA BOTER
0,5% ARGANOLIE
1% GLYCERINE
0,3% LIPOGARD (het bevat co-enzym Q10)
0,5% PEPTIDE Q10: een peptide dat de synthese
van endogeen co-enzym Q10 stimuleert, d.w.z.
dat ons eigen lichaam Q10 genereert in plaats van
het lokaal te verstrekken.
Hoe geleverd:
Airless 15 ml
Professionele methode van gebruik:
Volgens protocol
Dagelijkse wijze van gebruik:
Breng een dikke laag aan op de schone, droge
huid 2 of 3 keer per week, 's ochtends of' s nachts,
in de oogcontour en de oogleden. Laat 10
minuten intrekken en verwijder het overtollige
product zonder af te spoelen.

ENERGY KIT

INHOUD:
• SERUM 30 mL
• CREME 50 mL
• OOG CONTOUR 15 mL
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