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de magie van de huid
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voel u goed in een lichaam
in perfect evenwicht

bio-équilibre
Met haar nieuwe lichaamslijn bio-équilibre combineert Esthederm wellness met resultaatgerichte en effectieve lichaamsverzorging.
Stress speelt een steeds grotere rol in ons leven en is één van de
hoofdoorzaken van huidproblemen zoals veroudering, verslapping, vertraging van het metabolisme...
De instituutbehandelingen van Esthederm vormen een oase van
rust in uw hectische leven. Bovendien richten zij zich op specifieke lichaamsproblemen:

•
•
•
•
•
•

Bio-Svelt, afslanking
Bio-Sculpt, verstevigende lichaamsbehandeling
Body Trainer, evenwicht & wellness
Bio-Sculpt Buste, voor een stevigere buste
Soin Glaçon, voor vermoeide benen
Specifieke expert anti-cellulite behandeling

Vraag uw schoonheidsspecialiste naar haar specifieke lichaamsbehandelingen.
De thuisverzorgingsproducten werken aanvullend en zorgen
voor uw dagelijks welzijn. Zij spreken alle zintuigen aan en zijn
qua geurnoot onder te verdelen in Vitality (fris, met bamboe extracten) & Serenity (fleurig, met vanille-extracten).
Alle producten zijn op basis van Eau Cellulaire, het ideale leefmilieu van de huid.

MBS

Morpho Balance System,
het nieuwe basispatent van
de bio-équilibre lijn.
Het is een high tech biosensoriëel complex dat
zorgt voor een nieuw
evenwicht tussen lichaam
en geest.
Bio-peptide van de alg
Kombu + oligo-elementen
stimuleren de huid om haar
biologische processen te
reactiveren.
Tryptophaan
is een essentieel aminozuur
waaruit de neurotransmitter
serotonine wordt aangemaakt, die de stemming
positief beïnvloedt.

body trainer
crème de soin bio-équilibrante
Voor het behoud van een mooi en stevig
lichaam.
Een echte coach voor versteviging en afslanking. De body trainer verhindert de opslag
van vet en water. Bevat het MBS patent, dat
zorgt voor evenwicht en wellness. Eau cellulaire zorgt voor een optimale celomgeving
en een continue hydratatie.
Dagelijks op heel het lichaam aanbrengen.

body trainer program

bio-svelt program

crème multi-cible soin lipo-réducteur
Multifunctionele afslankingscrème voor een
slanker, steviger silhouet.
Verstevigt, draineert en vermindert de rondingen, intensieve werking op vetten, vocht
en verslapping.
Elke avond masserend aanbrengen, van onder
naar boven, in een kuur van een maand.
gel lissant express “anti-capitons”
Direct een gladde, gelifte huid.

LIPODRAINOL Afslankingstechnologie
1. Stimulatie van de vetafbraak
2. Gaat de herinstallatie van vetten tegen
3. Activeert de lymfedrainage
Resultaten
Verlies in cm, vermindering van het vetweefsel,
en glad maken van de sinaasappelhuid
+ 58 % vermindering van vetten in de adipocyten.

VOOR

NA
geleidelijke vermindering
van de vetcellen

Express gladmakend effect, body-lifting,
drainage.
Geleidelijke vermindering van de sinaasappelhuid.
Elke ochtend aanbrengen op de probleemzones.

bio-sculpt program

BODY SHAPING Verstevigingstechnologie
1) Versteviging van
het onderhuids
bindweefsel:
Silicium zorgt voor
een verdrievoudiging van de collageenproductie.

2) Opspannend effect ter hoogte van het
huidoppervlak.

biosculpt buste crème de soin galbante
Dag na dag een subliem décolleté.
Hoge concentraties verstevigende werkstoffen verbeteren de kwaliteit van de steunvezels van de fijne
en fragiele huid van de buste en geven aan het décolleté tonus en vorm.
Elke dag aanbrengen op het décolleté en de buste met
cirkelvormige bewegingen.

biosculpt corps crème de soin modelante
Een zichtbaar steviger lichaam.
Deze rijke crème is een intensieve verzorging en verbetert
de stevigheid en de tonus van de huid en van het lichaam,
dag na dag.
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen op de verslapte zones .

serenity progam

baume de soin haute nutrition
Voor een zijdezachte, comfortabele huid, op
lange termijn.
Een echte voedingskuur met essentiële micronutrimenten voor de huid met een gebrek aan
soepelheid en comfort.
Dagelijks inmasseren.

sels de bain soin relaxant

huile cellulaire sérénité

Een zachte gehermineraliseerde huid, …

Een zijdezachte ontspannen huid.

Een “spa” voor thuis, dankzij de combinatie
van kalmerende geuren en revitaliserende
oligo-elementen.

Natuurlijke, rijke plantaardige oliën
met hydraterende en verzachtende eigenschappen en een kalmerende geur.

Giet 100 gr in een
warm bad en blijf
gedurende 10 à 15
minuten genieten.

Massage-olie voor het lichaam.

gel douche soin vitalité
Een verfrissende, heerlijk ruikende douchegel,
die energetisch werkt op lichaam en geest.
gel exfoliant vitalité corps
Zachte reinigingsbasis in combinatie met micro-partikels,
voor een frisse, stralende huid.
Op een vochtige huid aanbrengen, 1 à 3 x per week.

vitality program

gel glaçon jambes légères

huile cellulaire vitalité

Een direct gevoel van frisheid en verlichting, sensationeel.

Een zijdezachte, vitale en
stralende huid.

De geltextuur in combinatie met exclusieve
verfrissende bestanddelen, zorgt voor een
directe opname door
de huid en een onmiddellijk effect.
Dagelijks inmasseren
van onder naar boven,
eventueel
nogmaals
herhalen voor een versterkt en langdurig effect.

Een droge plantaardige olie,
met hydraterende eigenschappen en een verkwikkende geur.
Massage-olie voor
het lichaam.

défépil program
We winden er geen doekjes om, ontharen is geen aangename behandeling. Als u zo lang
mogelijk wilt genieten van uw ontharing, biedt het Défépil gamma uitkomst:

•
•

Het Actidef patent vertraagt de teruggroei van het haar.
De haren die teruggroeien zijn zachter, bleker en laten zich
makkelijker ontharen.

•
•

Ingegroeide haren worden vermeden.
Uw huid is optimaal gehydrateerd en voelt zijdezacht aan.
spray haute concentration
Intensieve haargroeiremmende behandeling voor de eerste week na de ontharing.
Een actief kalmerende werkstof voorkomt
bovendien roodheden, ontstekingen en ingegroeide haren.

soin défépil lait corporel hydratant
Voor een gehydrateerde, gladde huid, zonder
last van ingegroeide haren.
soin défépil crème visage
Haargroeiremmend en beschermt de gevoelige huid tegen irritaties door ontharing. Ook
ideaal voor de bikinilijn en voor mannen die
last hebben na de dagelijkse scheerbeurt.

soin défépil déodorant crème
Een deodorant voor de gevoelige huid, die
de haargroei remt en de transpiratie reguleert en neutraliseert.
soin défépil déodorant roll-on
Een fris, licht product dat haargroeiremmend
en transpiratieregulerend werkt. Neutraliseert de transpiratiegeur.
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Uw schoonheidsspecialiste:

Consulta-Belgium NV - 2800 Mechelen - Tel: 015/29.48.48
Consulta-Nederland bv - 4823 AL Breda - Tel: 076/542.41.84
www.esthederm.be / www.consulta.cc
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