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R E PA I R S Y S T E M
CYCLO SYSTEM

TIME CELLULAR CARE
R E PA I R S YSTEM

H E R S T E L E N H E R O P B O U W VA N S T R U C T U U R V E R A N D E R I N G E N VA N D E B E S C H A D I G D E H U I D

DAGELIJKS
INTENSIEVE KUUR:
‘s Ochtends: Concentré
Cellulaire + Crème de
Soin Reconstituante
‘s Avonds: Derm Repair
+ Crème de Soin Reconstituante

DERM REPAIR FLUIDE HAUTE CONCENTRATION
Dit “sterproduct” is een ultra penetrerende fluïde
met een zeer hoog gehalte aan helende en herstellende werkstoffen: REPAIR x 10, Herstructurerend Complex x 3, TCS x 2.
CRÈME DE SOIN RECONSTITUANTE
De basiscrème voor de beschadigde, gemarkeerde huid. Verrijkt met bosbessenpitten die rijk
zijn aan omega 3 en 6, de ideale voeding voor de
verzwakte huid.
SOIN RECONSTITUANT CONTOUR DES YEUX
Herstructureert, draineert (Escrine) en ontzwelt
het fragiele oogcontour. Ultra « safe » verpakking,
die masseert tijdens het aanbrengen.

REPAIR PATENT
Pentapeptide en Centella Asiatica extracten activeren de aanmaak van de steunvezels collageen
en elastine en bevorderen de celvernieuwing.
NIEUW: HERSTRUCTUREREND COMPLEX
Tetrapeptide HD en natuurlijke Phytoallexinen stimuleren de aanmaak van Lumicaan, een noodzakelijk element voor de functionele ordening van de collageenvezels, en optimaliseren zo de
Repair System producten.
TIME CONTR OL SYSTEM PATENT
Alle TIME CELLULAR CARE verzorgingen beschermen de huid tegen verouderende factoren (anti-vrije radicalen) en optimaliseren de celenergie.
EAU CELLULAIRE PATENT
Als basis gebruikt Institut Esthederm in elk product Eau Cellulaire, een perfecte kopie van het
water rondom onze cellen. Het verhoogt de energie en verbetert de werking van iedere cel.

TIME CELLULAR CARE
R E PA I R S YS T E M
SPECIFIEK
CRÈME PEELING
Een nieuwe stralende teint, een nieuwe jeugd voor de huid. Een echt
alternatief voor de chemische peeling. Stimuleert de celvernieuwing en
heropbouw in de diepte. Met bosbessenpittenolie en AHA’s en BHA’s die
op een vernieuwende, niet agressieve manier werken. Gebruik: ‘s avonds
al of niet na het Concentré Cellulaire.
MASQUE LIFT
Alliantie tussen de liftende kracht van een masker en de zachtheid van
een crème met een directe herstructurerende, verstrakkende en omhullende werking. Intensieve kuur: elke avond gedurende 1 maand. Onderhoud: 2 à 3 maal per week.
CRÈME RECONSTITUANTE COU ET DÉCOLLETÉ
Een echte onderhoudscrème met een verstevigende, liftende en omhullende werking, speciaal voor de fragiele zone van hals en décolleté.
PATCH LIFT CONTOUR DES YEUX
SOS voor het oogcontour: directe regeneratie en lifting.
Vermoeidheid, walletjes, kringen en zwellingen verminderen zienderogen.
Voor een frisse, uitgeruste en verjongde oogopslag.
Bij een veranderde of beschadigde huid ziet men in de onderste huidlagen (dermis) een verandering
in de structuur van de steunvezels, collageen en elastine. Bovendien is er een desorganisatie in hun
ordening. De zichtbare symptomen zijn: een bleke, vale huid, een onregelmatige huidkorrel, veel en
diepe rimpels, een verslapping van de gezichtscontouren en een dunne, droge huid.
De oorzaak ligt vaak bij externe agressies ( vervuiling, tabak, seizoenswisselingen, blootstelling aan de
zon, …) op elke leeftijd !

MOLECULAR CARE
EXP E R T

R E PA I R S YSTEM VITALITEIT VOOR DE VERMO E I D E, G E D E V I TA L I S E E R D E
HUID

INTEN S I F S P I R U L I N E
Spiruline is een kleine atlantische alg, met een zeer hoge revitaliserende capaciteit. Ideaal voor de behandeling van de vermoeide, gedevitaliseerde huid, wat ook de oorzaak is (stress, hormoonvariaties,
vermoeidheid...)
Het geeft de huid alle ingrediënten voor het optimaliseren van haar
celmetabolisme en versterkt zo de biologische celfuncties en uitwisselingen.

FORMULE CONCENTRÉE SÉRUM
FORMULE CONCENTRÉE CRÈME
Een hoog geconcentreerde revitaliserende
kuur voor de vermoeide, gedevitaliseerde
huid.
Concentratie van Spiruline in Sérum = 50 %
Concentratie van Spiruline in Crème = 10 %
Comfortabele, omhullende texturen.

MOLECULAR CARE
EXPER T
TONUS VOOR DE VERSLAP T E H U I D

R E PA I R S YS T E M

I N T E N S I F PA D I N A PAVONIC A
Huidverslapping is het gevolg van een vermindering van de densiteit van het bindweefsel in de dermis.
De bruine alg Padina Pavonica bevordert de aanmaak van de huideigen hydraterende en elastische stoffen in het bindweefsel (zoals hyaluronzuur en glycoaminaglycanen), die instaan voor de stevigheid,
tonus en elasticiteit van de huid.

hyaluronzuur

GAG 1

GAG 2

GAG 3

onbehandeld
Intensif
Padina
Pavonica
Fluorescent-fotografie met bewijs van de aanmaak van
de bouwstenen van het bindweefsel.

FORMULE CONCENTRÉE CRÈME
Een hoog geconcentreerde verstevigende kuur voor de
verslapte huid, met 100% tevreden gebruiksters.
Aangeraden in combinatie met het Concentré Cellulaire.

TIME CELLULAR CARE
H O R M O NALE VER OUDERING
Hormonale veranderingen zorgen voor
een versnelde huidveroudering: de huid
van de dermis verdunt, de huid wordt
droger en ruwer ...
Cyclo System bevat naast het REPAIR en
TIME CELLULAR CARE patent ook de gepatenteerde werkstof CYCLANOL© die
zorgt voor snelle en meer duurzame resultaten voor de rijpere huid, die mooier,
sterker en jonger lijkt.
Cyclanol© bevat in een niet te evenaren
concentratie de meest effectieve natuurlijke werkstoffen voor een jeugdige huid:
olie van rijstzemelen, soja-isoflavonen,
extracten van “wilde yam” (ook genoemd
phytohormonen).

CONCENTRÉ DE JEUNESSE
Intensifieert de werking van de crème en
zorgt voor een complete heropbouw van
de huid in die periode waarin zij verzwakt
is. De huid ontdekt een nieuwe kracht. Zij
is steviger, compacter, heropgebouwd.

TIME CELLULAR CARE
C YC LO S YS T E M
CRÈME DE JEUNESSE
Geeft de huid body en stevigheid en vermindert rimpeltjes. De huid is compact, de
gelaatscontouren gehermodeleerd, de teint
straalt.
CRÈME DE JEUNESSE CONTOUR DES YEUX
De oogopslag verjongt, door het herprogrammeren van de door veroudering falende huidfuncties. Deze romige crème verstevigt, tonifiëert en maakt de uiterst dunne
huid rondom de ogen glad. De oogopslag
wordt groter en zichtbaar jonger.
LAIT DE JEUNESSE BUSTE EN CORPS
Anti-huidveroudering en intense hydratatie
voor buste en lichaam. Beschermt en satineert de huid. Voor een zichtbaar strakkere,
gladdere en stralende huid.
CRÈME JEUNESSE DES MAINS
Na het gezicht vertonen de handen de
meeste tekenen van huidveroudering. Deze
crème houdt de handen glad en soepel, en
voorkomt en corrigeert pigmentatieproblemen.

Esthederm stelt u niet voor de keuze: ontspanning of
resultaat... onze instituutbehandelingen beloven u beide !
Essentiële Cellulaire Behandeling: REPAIR ABSOLU
Ideaal als uw huid beschadigd en verzwakt is door externe agressies.
Deze behandeling activeert het herstel-mechanisme van de huid, door
de aanmaak van collageen en elastinevezels te bevorderen.
Intensieve Revitaliserende Behandeling: INTENSIF SPIRULINE
Voor de verslapte, vermoeide, gedevitaliseerde huid, die zelfs net
meer op verzorgingsproducten reageert.
Deze revitaliseerden de behandeling met een hoge concentratie aan
Spiruline regenereert en herstelt de huid, zodat zij weer gaat stralen van
jeugdigheid.
Speciaalbehandeling Cyclo System: SKIN AGE REVERSE
Gezichtsbehandeling en / of oogbehandeling
Voor de rijpere huid, met hormoonschommelingen.
Esthederm heeft zich hiervoor laten inspireren door de Chinese
Geneeskunde. De Qi Gong massage zorgt voor relaxatie, een
hogere regeneratiekracht en verbeterde bloeddoorstroming
(zie foto’s)
Uw schoonheidsspecialiste:
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