MOLECULAR CARE
EXP E R T
L I F T S YS TEM

EN ALS UW HUID IN STAAT ZO U Z I J N O M H A A R
JEUGDIGHEID LANGER TE B E WA R E N ?

Talrijke studies hebben bewezen dat er 2 proteïnen zijn die een rol spelen bij de
jeugdigheid van de cellen:
Sirtuïnen of proteïnen van het lange celleven, zijn betrokken bij alle mechanismen
van het overleven van de cellen. Mirre herstelt de aanmaak van Sirtuïnen. Hoe ouder
een cel wordt, hoe minder Sirtuïne ze bevat. Dankzij Intensif Myrtus bevat de cel
opnieuw de hoeveelheid Sirtuïne als een jonge cel.
Caveolinen of beschermingsproteïnen van het celleven, spelen een rol bij de
celcommunicatie. Mirre reguleert de activiteit van de Caveolinen. Hoe ouder
een cel is, hoe meer Caveolinen zij bevat, en dit hindert de transmissie van
communicatiesignalen tussen de cellen.
Dankzij Intensif Myrtus, daalt het aantal Caveolinen tot het niveau van een jonge
cel.
INTENSIF MYRTUS
FORMULE CONCENTRÉE CRÈME
Een echte celverjongingskuur. De Intensif Myrtus
crème beperkt de degeneratie van de huidweefsels en de tekenen van huidveroudering.
Het is de ideale aanvullende crème op de LIFT
SYSTEM of CYCLO SYSTEM kuurbehandelingen in
een schoonheidsstrategie die gericht is op duurzame resultaten.

Esthederm stelt u niet voor de keuze: ontspanning of resultaat...
onze instituutbehandelingen beloven u beide !

LIFT ABSOLU
Soin Cellulaire Jeunesse
Gladgestreken rimpeltjes, een gesculpteerd gelaat en onstpannen
gelaatstrekken in één uur.
Een specifieke massage en een verstrakkend masker geven u een onvergelijkbaar lifting-resultaat en een zalig moment van ontspannen !
Voor de beste resultaten op het vlak van huidverjonging, is een kuur
van 3 verzorgingen aangeraden, in combinatie met de LIFT SYSTEM
thuisverzorging.
Als aanvulling op deze kuur kunnen de andere INSTITUT ESTHEDERM
behandelingen perfect geïntegreerd worden in het kader van een
schoonheidsstrategie op lange termijn.
Uw schoonheidsspecialiste:
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LIFT SYSTEM

LIFT SYSTEM / TIME CELLULAR CARE

LIFT SYSTEM,
DE INNOVATIE…

S T Y LO CO M B L E U R R I D E S
Gladgestreken Rimpeltjes In 1 Seconde !

knop

flavonoïden

Plantaardige
onsterfelijke
cel

nucleïnezuur
phytostimulines

gladgemaakt huidoppervlak

DERMIS

ÉPIDERMIS

verslapt oppervlak

verlies aan samenhang

+

versterkte samenhang
HOORNCELLEN
aanmaak van de
gestimuleerde proteïnen

S É R U M A B S O LU S P É C I A L R I D E S
U l t r a - G e c o n c e n t re e r d e Fo r m u l e
E ff i c i ë n t i e B o o s t e r

netwerk van collageen wordt beter georganiseerd

gedesorganiseerd collageen netwerk
FIBROBLASTEN
verhoging van de trekkracht

VERSLAPTE HUID

Een wegsmeltende textuur met een poederachtige finish die de rimpeltjes
direct weggomt : neus-lipplooi, fronsrimpel, kraaienpootjes, ...
Ideale dagelijkse partner van iedere vrouw die er direct jonger wilt uitzien.
Gebruiksaanwijzing:
Iedere ochtend vóór de make-up aanbrengen op de zones met rimpeltjes
en gedurende de dag als «retouche» voor een echt verjongend effect !

OP DE SPECFIEKE RECEPTOREN
HECHTEN DE MOLECULEN
UIT DE KNOP

DE HUID WORDT OP NATUURLIJKE
WIJZE GELIFT

LIGHT REFLECT : gemicroniseerde paarlemoer-deeltjes weerkaatsen het licht, verhelderen de teint en
vervagen direct de tekenen des tijds (Crème de Jour Lissante Protectrice / Stylo Combleur Rides).
UV InCellium TECHNOLOGY : hoog-gedefinieerde celbescherming tegen UV. Versterkt de natuurlijke
verdedigingssystemen van de huid tegen de zon. (Crème de Jour Lissante Protectrice).
TCS TIME CONTROL SYSTEM : vertraagt de oorzaken van huidveroudering.
EAU CELLULAIRE : Eau Cellulaire zorgt voor een optimale energiebalans van de cellen.

Hoog-performant serum: maximale concentratie aan
werkstoffen van de LIFT SYSTEM en TCS technologieën.
Voor iedereen die een lifting-resultaat wenst: gladgestreken gelaatstrekken, uitgewiste rimpeltjes, een gladde
huid en een stralende teint.
Gebruiksaanwijzing:
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen, in een kuur van één
maand, vóór de CRÈME DE JOUR LISSANTE PROTECTRICE
of de CRÈME DE NUIT RAFFERMISSANTE. Voor een duurzame verjongende werking zijn ten minste 3 complete
kuren per jaar aangeraden.

LIFT SYSTEM / TIME CELLULAR CARE
C R È M E D E J O U R L I S S A N T E P R OT E C T R I C E

LIFT SYSTEM

Formule met 3-voudige Werking:
Jeugdigheid – Stralende Teint – Bescherming tegen de Omgeving
Overdag moet de huid zich verdedigen tegen de omgevingsagressies. De dermis is volop in actie: haar samentrekkende functie wordt aangesproken (natuurlijke expressie, oogknipperingen…). De huidcellen in de dermis zijn actief en dus
meer ontvankelijk. Dit is het ideale moment om hun activiteit te stimuleren.
De CRÈME DE JOUR LISSANTE PROTECTRICE beschermt de huid tegen voortijdige veroudering ten gevolge van omgevingsfactoren (UVinCellium technologie)
en spant de collageenvezels in de dermis opnieuw op.
Gebruiksaanwijzing:
‘s Ochtends aanbrengen, na het SERUM ABSOLU SPECIAL RIDES indien een intensieve kuur wordt gevolgd.

CRÈME DE NUIT RAFFERMISSANTE
Werking aangepast aan de Behoefte
van de Huid Tijdens de Slaap
‘s Nachts is de huid afgeschermd van de omgevingsagressies. De
epidermis vernieuwt zich. Dit is het ideale moment om haar activiteit te stimuleren.
De CRÈME DE NUIT RAFFERMISSANTE versterkt de samenhang
van de hoorncellen door de stimulatie van de aanmaak van hun
proteïnen.
Gebruiksaanwijzing:
‘s Avonds aanbrengen, na het SERUM ABSOLU SPECIAL RIDES indien een intensieve kuur wordt gevolgd.
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