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1101 / 2101 ONTGIFTENDE GEZICHTSCRÈME  

WERKING : 

Werkt hoofdzakelijk in op kleine huidproblemen als cysten, kleine weefselverhardingen, vette 
huid en gerstekorrels (milia). 

INDICATIE : 

Herstelt het evenwicht van de vette huid en van de huid met neiging tot acne. Verlicht de 
bijkomende ongemakken. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Lavendel : antiseptisch en ontstekingsremmend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Rozemarijn : ontgiftend, antiseptisch. 
• Niaouli : stimuleert de natuurlijke afweer, antiseptisch en helend. 
• Geranium : desinfecterend, antimycoticum (schimmelwerend) 
• Eucalyptus : ontstekingsremmend. 
• Fucusextract : adstringerend en verkwikkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
Substraat in functie van uw probleem. Vraag raad aan uw OPHYTO®-schoonheidsspecialiste.  

FREQUENTIE : 

3 maal per week, ‘s morgens en ‘s avonds, in afwisseling met één van hoger aangeraden crèmes. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1102 / 2102 DRAINERENDE GEZICHTSCRÈME  

WERKING : 

Bestrijdt de vertraging in het afscheiden van afvalstoffen.  Activeert de celuitwisseling en het 
elimineren van afvalstoffen door de drainage te stimuleren.   

INDICATIE : 

Is geschikt bij gezwollen gelaat met verminderde zuurstoftoevoer of sporen van ontsteking. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie. 
• Muskaatnoot : stimulerend. 
• Fucusextract : adstringerend en opwekkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend.  
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
Substraat in functie van uw probleem. Vraag raad aan uw OPHYTO®-schoonheidsspecialiste.  

FREQUENTIE : 

3 maal per week, ‘s morgens en ‘s avonds, in afwisseling met één van hoger aangeraden crèmes. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie.   

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1103 / 2103 HERSTELLENDE GEZICHTSCRÈME 

WERKING : 

Herstructureert het huidweefsel, stimuleert het helingsproces, verfijnt de huidkorrel en sluit 
verwijde poriën. 

INDICATIE : 

Maakt de door zon, wind en luchtvervuiling geïrriteerde huid opnieuw fijn en veerkrachtig. Deze 
crème heeft een weldoend effect op de weefselstructuur en bespoedigt het helingsproces 

COSMETISCHE SAMENSTELLING 

Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Lavendel : ontstekingsremmend en antiseptisch. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Geranium : desinfecterend, schimmelwerend 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie.  
• Fucusextract : adstringerend en opwekkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
Substraat in functie van uw probleem. Vraag raad aan uw OPHYTO®-schoonheidsspecialiste.  

FREQUENTIE : 

3 maal per week, ‘s morgens en ‘s avonds, in afwisseling met één van hoger aangeraden crèmes. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1104 / 2104   OPLOSSENDE GEZICHTSCRÈME 

WERKING : 

Helpt de huid haar rol van afvoerorgaan te vervullen door de secretie van talg- en zweetklieren 
terug in evenwicht te brengen. 

INDICATIE :  

Geschikt voor het bestrijden van alle abnormale opperhuidsecreties : overdreven transpiratie, 
talgafscheiding, mee-eters.   

COSMETISCHE IDENTITEIT : 

Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Lavendel : ontstekingsremmend en antiseptisch. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Eucalyptus : ontstekingsremmend. 
• Grove den : balsemachtig, antiseptisch, vloeibaar makend. 
• Fucusextract : adstringerend en opwekkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
Substraat in functie van uw probleem. Vraag raad aan uw OPHYTO®-schoonheidsspecialiste.  

FREQUENTIE : 

3 maal per week, ‘s morgens en ‘s avonds, in afwisseling met één van hoger aangeraden crèmes. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1105 / 2105   VAATSTIMULERENDE GEZICHTSCRÈME 

WERKING : 

Werkt in op bloedcirculatieproblemen in de haarvaatjes. 

INDICATIE : 

Geschikt voor de overgevoelige huid, vooral aangewezen bij weefselverslapping en rode 
vlekken. De verzwakte haarvaatjes worden gedraineerd en versterkt. 
 
COSMETISCHE SAMENSTELLING : 
 
Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Lavendel : ontstekingsremmend en antiseptisch. 
• Ylang-ylang : antiseptisch, herstellend, kalmerend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regulariseert de bloedsomloop. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Zoete-amandelolie : verzachtend. 
• Fucusextract : adstringerend en opwekkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
Substraat in functie van uw probleem. Vraag raad aan uw OPHYTO®-schoonheidsspecialiste.  

FREQUENTIE : 

3 maal per week, ‘s morgens en ‘s avonds, in afwisseling met één van hoger aangeraden crèmes. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie 

PRESENTATIE :  

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml   
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1106 / 2106 ANTIRIMPELCRÈME 

WERKING : 

Dankzij zijn vele actieve bestanddelen is deze crème op vijf manieren actief: ze brengt mineralen 
aan, ze herstructureert, herstelt, hydrateert en herstelt het evenwicht van de huid. 
 
INDICATIE : 
 
Voorkomt het verschijnen van rimpels en maakt bestaande rimpels minder diep. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Plantaardig phylderm, peptiden, aminozuren, minerale zouten :  verstevigen en herstellen 
• Perhydrosqualeen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 
• Zeecollageen : hydrateert in de diepte.  
• Tarwekiemolie (hoge concentratie van vitamine A, D, E, F) : stimuleert het weefselherstel. 
• Fucusextract: bron van minerale zouten en oligo-elementen, verkwikt de huid. 
• Hazelnootolie : voelt niet vet aan. 

GEBRUIK : 

Dagelijks aanbrengen, ‘s morgens en ‘s avonds, met kleine ronde massagebewegingen : 
• vooral op de rimpels, 
• vervolgens met lichte massagebewegingen over het hele gezicht. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie die snel in de huid dringt. 

FREQUENTIE : 

Alle dagen en vooral ‘s avonds als voedende crème. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml   
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1107 / 2107    NORMA PH GEZICHTSCRÈME 

WERKING : 

Regelt de zure pH van de huid. In combinatie met een Substraat wordt het een verzorgende 
crème die aangewezen is bij al uw huidproblemen. 

INDICATIE : 

Geschikt voor alle huidtypes. Deze zeer lichte crème is een uitstekende basis voor make-up. In 
combinatie met een Substraat kan ze gebruikt worden na het scheren, het epileren of na een te 
lang uitgelopen zonnebad. 
 
COSMETISCHE SAMENSTELLING : 
 
Een combinatie van synergetisch werkende essentiële oliën. 
• Boomzaad : antiseptisch. 
• Kruidnagel : opwekkend, verkwikkend. 
• Sinaasappel : ontgiftend. 
• Zoete-amandelolie : verzachtend. 
• Fucusextract : adstringerend en opwekkend bruinwierextract. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Kan gecombineerd worden met een substraat dat aangepast is aan elk specifiek probleem. In dit 
geval 2 druppels substraat met een beetje crème mengen om de werking te versterken. 
Afwisselen met OPHYTO® Vaatstimulerend, Drainerend, Herstellend, Oplossend en Antirimpel 
in functie van uw probleem.  
Afwisselen met OPHYTO® Antirimpelcrème indien nodig. 

FREQUENTIE : 

Elke morgen. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE :  

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1108 / 2108 OOGCONTOURGEL 

WERKING : 

Deze gel met zachte textuur voedt, hydrateert en draineert de oogzone. Hij voorkomt 
daarenboven het verschijnen van rimpels. 

INDICATIE : 

De huid rond de ogen is fijner en brozer.  Ze weerspiegelt uw algemene gezondheidstoestand.  
Deze dagelijkse verzorging op basis van zorgvuldig gekozen actieve bestanddelen vermindert 
bestaande rimpels en voorkomt het verschijnen van nieuwe lijntjes.   

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Gatuline lifting : gebrevetteerd complex, opspannend en hydraterend. 
• Vlier : verzachtend. 
• Ginseng : verkwikkend. 
• Korenbloem : verzachtend, adstringerend. 
• Klaproos : verzachtend, versoepelend, rimpelwerend. 

GEBRUIK : 

Elke avond aanbrengen, na een zorgvuldige reiniging van bovenste en onderste oogleden met de 
OPHYTO® Oogreinigingslotion. 

TEXTUUR : 

Gel met zachte textuur. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   30 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1110 / 2110   HYDRA KALMEREND MASKER 

WERKING : 

Hydraterend en kalmerend masker voor droge, gevoelige of geïrriteerde huid. 
Maakt de huid glad, fluweelzacht en ontspannen. 

INDICATIE : 

Het masker regelmatig gebruiken om de huid te reinigen. Het normaliseert secreties, hydrateert, 
stimuleert en verstevigt het gezicht.  Het tijdelijke occlusieve effect veroorzaakt een 
vaatverwijdende reactie die het metabolisme en de opname van actieve bestanddelen stimuleert. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Zoete-amandelolie : verzachtend. 
• Sint-janskruidolie : adstringerend, ontstekingswerend. 
• Calendula : kalmerend. 
• Fucusextract : verkwikkend en adstringerend. 
• Gemicroniseerde kaolien : absorberend. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Het masker eenmaal per week gedurende minstens een kwartier laten inwerken. Spoelen met 
water en eindigen met de aangepaste lotion van OPHYTO®. 

TEXTUUR : 

Olie-in-water-emulsie, crème-masker met zachte textuur. 

PRESENTATIE :  

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1111 / 2111    ALGOMASKER 

WERKING : 

Wieren mineraliseren de huid en brengen haar terug in evenwicht. 
Dit masker maakt de huid volkomen glad en gezond. 

INDICATIE : 

Het masker regelmatig gebruiken om de huid te reinigen. Het normaliseert secreties, hydrateert, 
stimuleert en verstevigt het gezicht.  Het tijdelijke occlusieve effect veroorzaakt een 
vaatverwijdende reactie die het metabolisme en de opname van actieve bestanddelen stimuleert. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Zoete-amandelolie : verzachtend. 
• Vitamine E : neutraliseert vrije radicalen.   
• Algenextract : verkwikkend en adstringerend. 
• Gemicroniseerde kaolien : absorberend. 
• M.O.D. : verzachtend. 

GEBRUIK : 

Het masker eenmaal per week gedurende minstens een kwartier laten inwerken. Spoelen met 
water en eindigen met de aangepaste lotion van OPHYTO®. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, crème-masker met zachte textuur. 

PRESENTATIE :  

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1112 / 2112    PEELINGMASKER 

WERKING : 

Dit peelingmasker reinigt de opperhuid van alle onzuiverheden en bereidt haar voor op de 
werking van een actieve verzorging. 

INDICATIE : 

Regelmatig gebruik van dit masker stimuleert de celvernieuwing en verwijdert dode huidcellen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Ylang-ylang : verkwikkend. 
• Komkommerextract : verzachtend, adstringerend. 
• Gemicroniseerde kaolien : absorberend. 

GEBRUIK : 

Reinig de huid zorgvuldig en leg eenmaal per week een fijn laagje van het masker op gelaat en 
hals. Vermijd de oogzone. Laat een tiental minuten inwerken en exfolieer de huid dan met de 
vingertoppen. Spoel af met zuiver water en gebruik de OPHYTO®-lotion die geschikt is voor uw 
huidtype. Eindig met een crème of olie van OPHYTO®. 

FREQUENTIE : 

Droge huid : 1 maal per week. 
Vette huid  : 2 maal per week. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, crème-masker. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml  
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1113 / 2113    HYDRA DAGCRÈME  

WERKING : 

Hydrateert intens, activeert de ademhaling van de huid, herstelt de weefsels, verbetert de 
elasticiteit van de huid, verzacht en beschermt de epidermis tegen irritaties (wind, zon, pollutie). 

INDICATIE : 

Vanaf zeer jonge leeftijd moet de huid dagelijks beschermd worden. Deze zeer doeltreffende 
verzorgende crème voorkomt vroegtijdige veroudering van de huid door haar te beschermen 
tegen vrije radicalen en pollutie. Het is de ideale crème voor alle huidtypes. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Zeecollageen : hydraterend. 
• Plantaardig phylderm : revitaliserend en voedend. 
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 
• Zonnefilters : anti-UVA en -UVB. 
• Plantaardig squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 
• Fucogel : verlengde hydraterende werking. 

GEBRUIK : 

's Morgens vóór de make-up. 

TEXTUUR : 

Fijne en soepele olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1114 / 2114    HYDRA NACHTCRÈME 

WERKING : 

De actieve bestanddelen van deze formule hydrateren en voeden de door wind, kou en pollutie 
geïrriteerde huid. Daarenboven herstelt deze crème haar evenwicht. 

INDICATIE : 

De celactiviteit is het hoogst tijdens de slaap. Het is dus 's nachts dat de huid moet kunnen 
beschikken over de nodige herstellende en evenwichtsherstellende elementen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Calendulaextract : verzachtend, helend, antiseptisch. 
• Plantaardige proteïnen : (gatuline rc) celherstellend, voorkomen rimpels, revitaliserend. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Plantaardig squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 
• Allantoïne : verzachtend. 
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 

GEBRUIK : 

Elke avond. 

TEXTUUR : 

Fijne, soepele en romige olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1115 / 2115 PHYTLIFT GEZICHTSCRÈME 

WERKING : 

 
Warm aanbevolen vanaf 30 jaar. Phytlift gezichtscrème voorkomt veroudering, doet de huid 
stralen en maakt haar stevig en regelmatig. Dankzij haar hydraterende, verstevigende en 
stimulerende eigenschappen heeft ze een echt "lifting-effect". 

INDICATIE : 

Om de huid te verstevigen moet het celherstel optimaal verlopen, moet de bloedstroom in de 
haarvaatjes geactiveerd worden en moet de huid goed gehydrateerd en veerkrachtig zijn. De 
juiste keuze van actieve bestanddelen is dus van kapitaal belang. Phytlift crème beantwoordt 
volledig aan deze eisen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Proteïne-extracten van uitsluitend plantaardige oorsprong : opspannend effect bewezen met 
wetenschappelijke tests (gatuline lifting). 

• Flavonoïden : normaliseren en verstevigen de weerstand van de haarvaten. 
• Tannine : adstringerend. 
• Tarwekiemextracten : rijk aan vetzuren, noodzakelijk voor het celleven; ook rijk aan vitamine 

A en E. 
• Plantaardig phylderm : herstellend. 
• Allantoïne : verzachtend. 

GEBRUIK : 

Na de OPHYTO® reinigingsmelk en de OPHYTO® lotion de Phytlift crème met lichte 
bewegingen in de huid masseren. Ten zeerste geschikt voor de hals. 

FREQUENTIE :   

's Morgens als verzorgings- of basiscrème en 's avonds in afwisseling met de OPHYTO® 

Hydraterende Nachtcrème. 

TEXTUUR : 

Fijne en romige olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1116    HANDENCRÈME  

WERKING : 

Deze soepele en niet-vette parelmoeren crème beschermt de handen tegen de irritaties van 
alledag en maakt de handen perfect zacht en glad. 

INDICATIE : 

Uw handen verraden uw persoonlijkheid. Frequent gebruik van deze crème houdt uw handen 
mooi. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Fucogel : verlengde hydraterende werking. 
• Glycerine : onmiddellijke hydratatie. 
• Combinatie van verzachtende middelen om het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de 

huid in stand te houden. 

GEBRUIK : 

Iedere dag meerdere keren aanbrengen, vooral na het wassen van de handen. 

TEXTUUR : 

Parelmoerachtige emulsie, soepel en niet-vettig. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 150 ml 
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1117    VERHELDERENDE CRÈME  

WERKING : 

Maakt hyperpigmentatievlekken als gevolg van te veel zonnen minder zichtbaar. Dit preparaat 
werkt in op de synthese van melanine, het pigment dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
sproeten, ouderdomsvlekken, zwangerschapsmasker, enz. 

INDICATIE : 

Om de kleur van de huid te veranderen moeten de melanocyten beïnvloed worden. Deze cellen 
produceren melanine, een gekleurd pigment waarvan de hoeveelheid de kleur bepaalt van de 
huid. Melanine beschermt de huid tegen de zonnestralen.  De melaninesynthese wordt beïnvloed 
door genetische, endocrinologische en  voedingsfactoren, de leeftijd en de zon. 
Al deze factoren hebben samen of afzonderlijk, een invloed op de kleur van de huid of op het 
verschijnen van ongewenste pigmentvlekken. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Cogiczuur : verhelderend bestanddeel. 
Melkzuur : AHA. 
Zoethoutextract : verzachtend. 
100% plantaardig squaleen: hydrolipidenevenwicht. 
Vitamine E : tegen vrije radicalen. 

GEBRUIK : 

Eén- of tweemaal per dag aanbrengen, naargelang het gewenste effect. 

TEXTUUR : 

Fijne, soepele en romige olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 50 ml 
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1118 / 2118    ANTI-ACNE CRÈME  

WERKING : 

Herstelt het evenwicht van de vettige of de huid met neiging tot acne. De anti-acne crème 
OPHYTO® bestrijdt het vet worden van de huid. Een goede hygiëne van de huid (dagelijkse 
reiniging) en een wekelijkse peeling (niet tijdens een acne-opstoot) voorkomen 
hyperkeratinisatie. 

INDICATIE : 

Acne wordt vaak veroorzaakt door stoornissen in de haarfollikels en de talgklieren. 
De voornaamste oorzaken zijn : 
• De puberteit of een tijdelijk verstoring in het hormonale evenwicht te wijten aan de 

menstruele            cyclus. 
• De aanwezigheid van bacteriën op de huid, hoofdzakelijk die van de Propionibacterium 

acneis. 
• De hyperkeratinisatie van de huid die de ontsteking van het talgklierzakje als gevolg heeft. 
Het OPHYTO® anti-acne serum werkt in op de bacteriën die acne veroorzaken. 
De OPHYTO® anti-acne crème bestrijdt het vet worden van de huid. 
Een goede hygiëne van de huid (het dagelijks ontschminken) en een wekelijkse peeling (behalve 
tijdens een acne-aanval) voorkomen hyperkeratinisatie. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Gistextract : zeer rijk aan vitaminen van de B-groep, oligo-elementen en aminozuren voor een 
stabiliserende en herstellende werking. 

• Essentiële lavendelolie : bacteriostatisch. 

GEBRUIK : 

Op een volledig zuivere huid aanbrengen na het anti-acne serum. 
Op het gezicht aanbrengen, vooral op voorhoofd, neus en kin. 

FREQUENTIE : 

Tweemaal daags, 's morgens en 's avonds. 

TEXTUUR : 

Gelemulsie met zeer soepele textuur. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1119 / 2119    ANTI-ACNE SERUM 

WERKING : 

Intensieve behandeling van acne zonder huidirritatie. Het sterk bactericide karakter van de 
essentiële Melaleucaolie (Theeboomolie) voorkomt eveneens het opkomen van acne. Het anti-
acne serum van OPHYTO® doodt de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van 
acne. 

INDICATIE : 

Acne wordt vaak veroorzaakt door stoornissen in de haarfollikels en de talgklieren. 
De voornaamste oorzaken zijn : 
• De puberteit of een tijdelijk verstoring in het hormonale evenwicht te wijten aan de 

menstruele            cyclus. 
• De aanwezigheid van bacteriën op de huid, hoofdzakelijk die van de Propionibacterium 

acneis. 
• De hyperkeratinisatie van de huid die de ontsteking van het talgklierzakje als gevolg heeft. 
Het OPHYTO® anti-acne serum werkt in op de bacteriën die acne veroorzaken. 
De OPHYTO® anti-acne crème bestrijdt het vet worden van de huid. 
Een goede hygiëne van de huid (het dagelijks ontschminken) en een wekelijkse peeling (behalve 
tijdens een acne-aanval) voorkomen hyperkeratinisatie. 

COSMETISCHE IDENTITEIT : 

Op basis van essentiële olie van Melaleuca alternifolia van farmaceutische kwaliteit. 
Van 100% natuurlijke oorsprong en frequent medisch getest. 

GEBRUIK : 

De huid perfect reinigen en 2 druppels serum op verschillende plaatsen van het gezicht 
aanbrengen, daarna over het hele gelaat uitwerken met de toppen van de vingers. 
Om het verdwijnen van de besmette puistjes te bespoedigen, mag het serum met behulp van een 
wattenschijfje aangebracht worden. 

FREQUENTIE : 

Als preventieve behandeling : éénmaal per dag aanbrengen. 
Als curatieve behandeling : één- tot  tweemaal daags aanbrengen of met een wattenschijfje op de 
besmette zone. 

TEXTUUR : 

Micro-emulsie die snel in de huid dringt. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 15 ml 
Cabine  : 50 ml 



_______________________________________ OPHYTO® 
 De Producten 

Copyrights OPHYTO® c/o LIBINVEST S.A.   - 21 - 

1120 / 2120    CRÈME TEGEN RODE VLEKKEN 

WERKING : 

Deze crème werd speciaal samengesteld om de tere en doorzichtige huid te beschermen tegen 
stress, luchtvervuiling, plotse temperatuursverschillen en de zon.  Ze voorkomt het verschijnen 
van rode vlekken die eerst tijdelijk zijn maar met de leeftijd definitief worden. 

INDICATIE : 

Wanneer de huid van gelaat en hals geïrriteerd wordt kunnen couperose of moeilijk te verbergen 
kleine haarvaatjes ontstaan. Het is zeer belangrijk deze problemen te vermijden. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Wilde-kastanje-extract : adstringerend en verkwikkend. 
• MOD : verzachtend. 
• Fitoderm : 100% plantaardig squaleen om het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid 

in stand te houden. 
• Toverhazelaar en Sint-janskruidextract : adstringerend en helend. 
• Allantoïne : helend, verzachtend, kalmerend. 
• Calendula-extract : verzachtend, helend. 
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 

GEBRUIK : 

's Morgens voor het maquilleren als basiscrème en overdag telkens de huid geïrriteerd wordt. In 
afwisseling met de OPHYTO® Hydra Nachtcrème. 

TEXTUUR : 

Fijne, soepele en romige olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :   50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1150 / 2150  REINIGINGSMELK PRESTIGE 

WERKING : 

De Reinigingsmelk Prestige reinigt, verfrist en voedt de huid. Ze beschermt haar ook tegen de 
dagelijkse irritatie van onze vervuilde omgeving. De actieve lipofiele bestanddelen van de 
emulsie verwijderen resten van make-up en vervuilende deeltjes. 
  

INDICATIE : 

Een goede reiniging is de basis van een goede hygiëne van de huid. ‘s Morgens moeten de 
afvalstoffen die 's nachts uitgescheiden zijn verwijderd worden, ‘s avonds moet de make-up 
zorgvuldig verwijderd worden. 
U gebruikt de lotion Prestige best 10 à 15 minuten na de reiniging van de huid, en dit zowel ‘s 
morgens als ‘s avonds. 
  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Vetzuren die van nature aanwezig zijn op de huid. 
- Verzachtend bestanddeel : versterkt het hydrolipidenevenwicht van de huid. 
- Calophyllum : een olie afkomstig van de noten van een heilige boom uit Madagaskar. 
Kenmerkend voor deze olie is dat hij zeer rijk is aan linolzuur en onverzeepbare bestanddelen. 
Hij kalmeert,  is antiallergisch en gaat de vorming van vrije radicalen tegen.  

GEBRUIK : 

Met behulp van een wattenschijfje of een nat natuursponsje een weinig reinigingsmelk 
aanbrengen. Na volledige reiniging nogmaals aanbrengen bij voorkeur 10 à 15 minuten wachten 
voor u de verkwikkende lotion van Prestige gebruikt. 

FREQUENTIE : 

‘s Morgens en ‘s avonds. 

TEXTUUR : 

Een olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :  200 ml 
Cabine  :   500 ml 
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1151 / 2151  VERFRISSENDE LOTION PRESTIGE 

WERKING : 

Speciaal samengesteld om de rijpere huid te hydrateren, te herstellen, te verkwikken en te 
kalmeren. 

INDICATIE : 

Gebruik eerst de reinigingsmelk en breng na 10 à 15 minuten de lotion aan voor een optimale werking 
van reinigingsmelk en lotion. 
Gebruik achteraf het Serum Prestige en de Nachtcrème Prestige. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Bevat gistextract, rijk aan oligo-elementen, polypeptiden en vitamine B-complex. 
• Fucogel : langdurige hydraterende werking. 
• Allantoïne : kalmerend 
• Beukenknopextract : verkwikkend voor de cellen. 

GEBRUIK : 

De lotion 's ochtends en 's avonds op een wattenschijfje aanbrengen na het reinigen van het gelaat 
met de reinigingsmelk Prestige. 

FREQUENTIE : 

Elke dag na de Reinigingsmelk Prestige. 

TEXTUUR : 

Een waterige oplossing op basis van polysacchariden.  

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 200 ml 
Cabine  : 500 ml 
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1152 / 2152  SERUM PRESTIGE 

  

WERKING : 

Sterproduct van het gamma Prestige. Heeft een belangrijk lifting-effect omwille van zijn sterk 
hydraterende werking. De aanwezigheid van lichtweerkaatsende, goudkleurige microdeeltjes geeft de 
huid een gezonde teint.  
Het serum werkt in op de celademhaling. Het voorkomt vorming van vrije radicalen en veroudering door 
de cellen te revitaliseren en te ontgiften en beschermt tegen de schadelijke gevolgen van 
luchtverontreiniging en vermoeidheid. 

INDICATIE : 

‘s Ochtends voor de dagcrème Prestige als bescherming tegen luchtvervuiling, 's avonds voor de 
nachtcrème Prestige omwille van zijn herstellende werking. Zijn lifting-effect maakt het serum 
bovendien ook ideaal voor een avondje uit. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Zeecytochroom : een cellulaire zuurstofcarrier, neemt deel aan de energiesynthese, bestrijdt 
vrije radicalen, revitaliseert, ontgift, kortom, het leeftijdsremmend bestanddeel bij uitstek. 

• Beukenknopextract : rimpelwerend en leeftijdsremmend. 
• Fucogel : langdurige hydraterende werking. 

GEBRUIK : 

Op de goed gereinigde huid van het hele gelaat aanbrengen en vooral de ogen en de hals niet 
vergeten. Reinigen met de Prestige Reinigingsmelk. 

FREQUENTIE : 

Een paar keer per dag voor een intensieve behandeling, en dagelijks voor een diepgaande 
verzorging. 

SAMENSTELLING : 

Zijdezachte gel. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : ml 
Cabine :      ml 
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1153 / 2153  DAGCRÈME PRESTIGE 

WERKING : 

Deze crème is het ideale product voor de dagelijkse bescherming van de rijpe huid. Ze bevat een 
nieuw plantaardig excipiëns en een mineraal actief bestanddeel. De crème bestrijdt niet alleen 
vrije radicalen, ze is ook zeer veelzijdig: ze verzacht en verheldert de huid, verbetert de 
zuurstoftoevoer, is antioxiderend en beschermt tegen het licht. 

INDICATIE : 

Een dagelijkse bescherming is onmisbaar voor de rijpe huid. Prestige is hiervoor de ideale crème. 
Ze is hydraterend en mat en dus de ideale basis voor de make-up. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Vetzuren die van nature aanwezig zijn op de huid. 
• Verzachtend bestanddeel : versterkt het hydrolipidenevenwicht van de huid.. 
• Callophyllum : olie afkomstig van een notenboom uit Madagaskar. Rijk aan linolzuur en 

onverzeepbaren. Heeft een verzachtende, anti-allergische werking en neutraliseert vrije 
radicalen. 

• Allantoïne : verzachtend. 
• Vitamine E : antioxidant. 
• Fucogel : langdurige hydraterende werking. 
• Propagermanium : op basis van germanium, een veelzijdige metaalhalfgeleider die in 

combinatie van verzachtende bestanddelen de huid doeltreffend beschermt. 

GEBRUIK : 

Iedere morgen op een zuivere huid als make-upbasis. 

FREQUENTIE : 

1 maal per dag ‘s morgens. 

SAMENSTELLING : 

Fijne en zijige olie/water-emulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop :  50 ml 
Cabine :  150 ml 
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1154 / 2154  NACHTCRÈME PRESTIGE 

  

WERKING : 

Deze nachtcrème met herstellende, beschermende en oxigenerende bestanddelen werkt 
preventief in het verouderingsproces van de cellen. Net als de dagcrème verbetert deze crème het 
celevenwicht bij de rijpe huid. 

INDICATIE : 

Deze crème werkt 's nachts optimaal door het herstellend effect van de slaap. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Tarwekiemolie : rijk aan vetoplosbare vitaminen (A, D, E, F) 
• Allantoïne : verzachtend. 
• Vitamine E. : antioxiderend. 
• Fucogel : duurzame hydraterende werking. 
• Zeecollageen : structurerend, hydraterend. 
• Zeecytochroom : deze huidademhalingsfactor neemt deel aan de energiesynthese. Hij 

neutraliseert vrije radicalen, revitaliseert en ontgift. De ideale leeftijdsremmende verzorging ! 

GEBRUIK : 

Elke avond aanbrengen op een zorgvuldig gereinigde huid. 

FREQUENTIE : 

1 keer per dag ‘s avonds.  

SAMENSTELLING : 

Rijke en romige O/W-emulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :  50 ml 
Cabine  : 150 ml 
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1155 / 2155  HERSTELLEND MASKER PRESTIGE 

WERKING : 

Herstelt, hydrateert en verzacht de rijpe huid. Maakt de epidermis gezond, glad, fluwelig en 
uitgerust. 

INDICATIE : 

Wekelijks gebruik hydrateert en stimuleert de huid. Daarenboven modelleert dit masker het 
gelaat. Het tijdelijke occlusieve effect veroorzaakt een vaatverwijdende reactie die het 
metabolisme en de opname van actieve bestanddelen stimuleert. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Plantaardig verzachtend bestanddeel en natuurlijke vetzuren van de huid : verzachtend en 
voedend. 

• Hazelnootolie : verzachtend. 
• Gemicroniseerde kaolien : absorberend. 
• Callophyllum : rijke en veelzijdige notenolie afkomstig van een heilige boom uit Madagaskar. 

Door zijn rijkdom aan linolzuur en onverzeepbaren heeft dit masker een kalmerend effect. Het 
is daarenboven antiallergisch en bestrijdt vrije radicalen. 

GEBRUIK : 

Wekelijks aanbrengen en minimum een kwartier laten inwerken. 

FREQUENTIE : 

1 maal per week. 

SAMENSTELLING : 

O/W-emuslsie, crème-masker met zachte textuur. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  :  50 ml 
Cabine  :  150 ml 
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1201   HYDRA DRAINERENDE CRÈME VOOR HET LICHAAM   

WERKING : 

Verzacht plaatselijke rondingen op dijen, buik en heupen en is doeltreffend bij problemen met de 
lymfestroom. Dankzij zijn hoge concentratie aan algenextracten en mineralen stimuleert dit 
product de extra- en intracellulaire uitwisselingen en dus de eliminatie van gifstoffen. 

INDICATIE : 

Ideaal om onsierlijke vetophopingen te verwijderen, de weefsels te verstevigen en opnieuw een 
mooi silhouet te krijgen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Algenextracten met mineraalgehalte :  drainerend. 
• Cafeïne : vector van bestanddelen die de lipolyse bevorderen. 
• Theofylline : ontbindt de vetten. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Met cirkelvormige en rolbewegingen aanbrengen voor een optimale absorptie. Thuis te gebruiken 
om de instituutbehandelingen met essentiële oliën te vervolledigen.  

FREQUENTIE : 

Iedere dag 's ochtends en 's avonds in afwisseling met de Hydra Verstevigende Vaatstimulerende 
Crème. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 150 ml 
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1203    HYDRA VERSTEVIGENDE VAATSTIMULERENDE CRÈME 
VOOR HET LICHAAM 

WERKING : 

Geschikt voor de behandeling van verslapping van spieren, hals, borsten en het silhouet in het 
algemeen. De ontzwellende werking verlicht vasculaire problemen als zware benen en aderspat. 

INDICATIE : 

Ideaal om opnieuw een stevig lichaam te krijgen en het op verschillende plaatsen tegelijk te 
behandelen. Spierverslapping is immers het gevolg van het gelijktijdig optreden van lokale 
functionele stoornissen. Een juiste keuze van actieve bestanddelen is dus essentieel. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Hopextract : verzachtend, verkwikkend, antiseptisch. 
• Ginsengextract : verkwikkend. 
• Beukenknopextract (Fagus silvatica) : revitaliserend, herstellend, rimpelwerend. 
• Zeecollageen : hydraterend.  
• Squaleen : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid. 

GEBRUIK : 

Met cirkelvormige en rolbewegingen aanbrengen voor een optimale absorptie. Thuis te gebruiken 
om de instituutbehandelingen met essentiële oliën te vervolledigen.  

FREQUENTIE : 

Dagelijks 's ochtends en 's avonds in afwisseling met de Hydra afslankende drainerende crème. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie. 

PRESENTATIE :  

Verkoop  : 150 ml 
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1204  BODYMILK OPHYTO 

WERKING : 

Verfrissende en sterk hydraterende melk voor het hele lichaam die een goed gevoel geeft en de 
huid heerlijk soepel maakt. Geeft de huid een mat en fluwelig voorkomen. 

INDICATIE : 

Ideaal na douche of bad. Om de huid te hydrateren en te versoepelen na een lange zomerdag of 
na een vakantie. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Plantaardige Phylderm : celherstellend 
• Natuurlijke vetzuren van de huid : herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de huid 
• Maïsproteïnen : mat en fluweelachtig effect  
• Fucogel : langdurige hydratatie 

GEBRUIK : 

Telkens de huid er behoefte aan heeft de melk royaal aanbrengen en met lichte 
massagebewegingen over het hele lichaam verspreiden, eerst op de voeten, dan op kuiten en 
dijen, en tenslotte op de rest van het lichaam. 

SAMENSTELLING : 

Vloeibare olie-in-wateremulsie met sterk hydraterend vermogen 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 400 ml 
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1205  MELK TEGEN ZWARE BENEN 

WERKING : 

Verfrissende en ontzwellende melk die vasculaire problemen en zware benen verlicht. 

INDICATIE : 

Om zware benen na een zware werkdag of rechtstaand werk te verlichten. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Cipres : verbetert de bloedcirculatie 
• Munt : ontstekingsremmend 
• Eucalyptus : ontstekingsremmend 
• Lichte kamfer : verkwikkend 
• Rode wijnstok : adstringerend, verkwikkend, antiseptisch 
• Wilde kastanje : adstringerend, verkwikkend 

GEBRUIK : 

Licht inmasseren van de kuiten tot halfweg de dijen. 
Maakt geen vlekken en kan onder steunkousen gebruikt worden 
Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen ! 

FREQUENTIE : 

Telkens u er behoefte aan heeft en speciaal in de lente/zomer of tijdens rechtstaand werk in 
oververhitte lokalen. 

SAMENSTELING : 

Vloeibare olie-in-wateremulsie die snel in de huid dringt 

PRESENTATIE : 

Verkoop :  250 ml 
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1301   KALMERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT 

WERKING : 

Een echt ontspannende olie die een algemeen gevoel van welbehagen geeft. Hij bereidt lichaam 
en gelaat voor op een verkwikkende nachtrust. 

INDICATIE : 

OPHYTO® heeft drie massageolies om u van top tot teen te verwennen. De kalmerende olie is 
bijzonder geschikt na een stresserende of vermoeiende dag. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Boomzaad : antiseptisch, kalmerend. 
• Kruidnagel : opwekkend en verkwikkend. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend en verkwikkend. 

GEBRUIK : 

• Lichaam : met zachte en trage massagebewegingen, na het bad of de douche. 
• Gezicht : geschikt voor alle huidtypes.  Bijzonder aangewezen voor een diep ontspannen 

gevoel vóór het aanbrengen van één van de OPHYTO® maskers. 

TEXTUUR : 

Vloeibare wateroplosbare olieachtige oplossing, met niet-vette textuur. Dringt gemakkelijk in de 
huid. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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1302   DYNAMISERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT 

WERKING : 

Stimuleert het zenuw- en spierstelsel en veroorzaakt een vasoconstrictie door de 
celuitwisselingen op te drijven. 

INDICATIE : 

OPHYTO® heeft drie massageolies om u van top tot teen te verwennen. De stimulerende olie is 
bijzonder geschikt om op het einde van de dag te gebruiken en zo te genieten van een heerlijke 
avond. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Munt : ontstekingswerend, dynamiserend. 
• Rozemarijn : ontgiftend. 
• Kruidnagel : opwekkend, verkwikkend. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend en verkwikkend. 

GEBRUIK : 

• Lichaam : na het bad of de douche met zachte en trage massagebewegingen, om uw spieren 
en borst te verkwikken. 

• Gezicht : om de huidverslapping van het gezicht te bestrijden en als basis vóór het 
aanbrengen van een  OPHYTO® masker. 

TEXTUUR : 

Vloeibare en fijne wateroplosbare olieachtige oplossing, met niet-vette textuur. Dringt 
gemakkelijk in de huid. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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1303 VAATSTIMULERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT 

WERKING : 

Deze olie zorgt voor een betere doorbloeding door de elasticiteit van de haarvaatjes te verbeteren. 

INDICATIE : 

OPHYTO® heeft drie massageolies om u van top tot teen te verwennen. De vaatstimulerende 
olie geeft u een gevoel van welbehagen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekings - en besmettingswerend.  
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regulariseert de bloedsomloop. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend, verkwikkend. 

GEBRUIK : 

• Lichaam : bij voorkeur ‘s morgens in het vooruitzicht van de vermoeidheid van de dag.  ‘s 
Avonds, om het gevoel van vermoeidheid te verzachten : in dit geval, na de massage gaan 
liggen met de benen lichtjes naar omhoog. 

• Gezicht : voor de overgevoelige huid, in het bijzonder die met rode vlekken. Ook uitermate 
geschikt als basis voor een OPHYTO®-masker. 

TEXTUUR : 

Vloeibare en fijne wateroplosbare olieachtige oplossing, met niet-vette textuur.  Dringt 
gemakkelijk in de huid. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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1304 / 2304    REINIGINGSMELK 

WERKING : 

Deze niet-vette melk hydrateert de huid en verwijdert zachtjes alle onzuiverheden. Hij is geschikt 
voor alle huidtypes en maakt de epidermis fluweelzacht en soepel. 

INDICATIE : 

De reinigingsmelk is onmisbaar voor een goede hygiëne van de huid: 's ochtends om de 's nachts 
afgescheiden afvalstoffen van de huid te verwijderen, 's avonds om de make-up en polluerende 
deeltjes te elimineren.  

COSMETISICHE IDENTITEIT : 

Zacht reinigende bestanddelen. 
Verzachtende bestanddelen : versterkt het hydrolipidenevenwicht van de huid 

GEBRUIK : 

's Ochtends en 's avonds een nootje reinigingsmelk aanbrengen met een wattenschijfje. De 
verzorging afsluiten met de lotion OPHYTO®. 

FREQUENTIE : 

‘s Morgens en ‘s avonds. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie met verfrissend en aangenaam effect. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
Cabine : 500 ml    
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1305 / 2305    OOGREINIGINGSLOTION  

WERKING : 

Een niet-vette lotion die wimpers en oogleden zachtjes reinigt zonder in de ogen te prikken. Hij 
is eveneens uiterst geschikt voor waterproof make-up.    

INDICATIE : 

Op basis van tensioactieve amfoteren  (de zachtste die op de markt bestaan). 
Bevat eveneens een korenbloemextract dat de huid verkwikt en doet ontzwellen. De licht 
schuimende textuur is gemakkelijk te verwijderen en maakt de oogleden zacht, fris en proper. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Korenbloem : verzachtend, adstringerend, bevordert de bloedcirculatie. 
Tensioactieve amfoteren die de hydrolipidenlaag respecteren. 

GEBRUIK : 

Enkele druppels van de oogreiniging op een licht bevochtigd wattenschijfje aanbrengen. Enkele 
ogenblikken laten rusten op de gesloten ogen en de make-up vervolgens verwijderen van de 
binnenkant van het oog naar de slaap. 

FREQUENTIE : 

Vóór de reiniging van het gezicht. 

TEXTUUR : 

Waterachtige oplossing met neutrale pH. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 125 ml 
Cabine : 500 ml 
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1306 / 2306    LOTION VETTE HUID 

WERKING : 

Zuivert de vette huid of de huid met neiging tot acne. 

INDICATIE : 

Na de OPHYTO® is de lotion de perfecte afsluiter die de huid reinigt en de laatste restjes make-
up van de huid verwijdert. De plantaardige bestanddelen helpen het evenwicht van de huid in 
stand te houden. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Komkommer : verzachtend, adstringerend. 
• Waterkers : verkwikkend, mineraliserend, antiseptisch. 
• Kina : adstringerend. 
• Kliskruid : antiseptisch. 

GEBRUIK : 

‘s Morgens en ‘s avonds na de Reinigingsmelk OPHYTO® royaal aanbrengen met een 
wattenschijfje of direct verstuiven op het gelaat. 

FREQUENTIE : 

Na elk gebruik van OPHYTO® Reinigingsmelk. 
Om de make-up te fixeren of om het gezicht te verfrissen : in dit geval een verstuiver gebruiken. 

TEXTUUR : 

Waterachtige oplossing op basis van bloemen- en plantenextracten. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
Cabine : 500 ml  
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1307 / 2307    LOTION DROGE HUID 

WERKING : 

Herstelt het evenwicht van de vochtarme huid en stimuleert de epidermis. 

INDICATIE : 

Na de OPHYTO® reinigingsmelk is de lotion de perfecte afsluiter die de huid reinigt en de 
laatste restjes make-up van de huid verwijdert. De plantaardige bestanddelen helpen het 
evenwicht van de huid in stand te houden. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Klaproos : verzachtend, rimpelwerend. 
• Ginseng : verkwikkend. 
• Korenbloem : verzachtend, adstringerend.. 
• Heemst : verzachtend, adstringerend. 
• Appel : verzachtend, verkwikkend, antiseptisch. 

GEBRUIK : 

‘s Morgens en ‘s avonds, na reiniging van het gezicht met OPHYTO® reinigingsmelk royaal 
aanbrengen met een wattenschijfje of direct verstuiven op het gelaat. 

FREQUENTIE : 

Na elk gebruik van OPHYTO® Reinigingsmelk. 
Om de make-up te fixeren of om het gezicht te verfrissen : in dit geval een verstuiver gebruiken. 

TEXTUUR : 

Waterachtige oplossing op basis van bloemen- en plantenextracten. 

PRESENTATIE :  

Verkoop : 200 ml 
Cabine : 500 ml 
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1308 / 2308    LOTION GEVOELIGE HUID 

WERKING : 

Speciaal samengesteld voor de kwetsbare huid en de huid met couperose. De lotion ontzwelt, 
verzacht en kalmeert de huid met rode vlekken.  

INDICATIE : 

Na de OPHYTO® reinigingsmelk is de lotion de perfecte afsluiter die de huid reinigt en de 
laatste restjes make-up van de huid verwijdert. De plantaardige bestanddelen helpen het 
evenwicht van de huid in stand te houden. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Mirre, mirte, ajuin : adstringerend complex 
• Toverhazelaar, Sint-Janskruid : adstringerend, helend en verzachtend complex. 

GEBRUIK :  

‘s Morgens en ‘s avonds, na reiniging van het gezicht met OPHYTO® reinigingsmelk royaal 
aanbrengen met een wattenschijfje of direct verstuiven op het gelaat. 

FREQUENTIE : 

Na elk gebruik van OPHYTO® Reinigingsmelk. 
Om de make-up te fixeren of om het gezicht te verfrissen : in dit geval een verstuiver gebruiken. 

TEXTUUR : 

Waterachtige oplossing op basis van bloemen- en plantenextracten. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
Cabine : 500 ml  
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1401    AFSLANKEND  ONTGIFTEND  BAD 

WERKING : 

Afslankend en ontgiftend bad dat de haarvaten herstelt en de celuitwisselingen stimuleert. Geeft 
een algemeen gevoel van welbehagen dankzij de combinatie van essentiële oliën en 
algenextracten. 

INDICATIE : 

Dit badproduct werd speciaal samengesteld om celluliteproblemen te behandelen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekingswerend. 
• Citroen : helend en adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Niaouli : stimuleert de natuurlijke afweer. 
• Kajapoet : verkwikkend, ontgiftend. 
• Geranium : ontsmettend. 
• Eucalyptus : ontstekingswerend. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie. 
• Fucusextracten : adstringerend en verkwikkend. 

GEBRUIK : 

4 dopjes in water op 38°, gedurende 15 min. 
20 min. rust is aangeraden na het bad. 

FREQUENTIE : 

Een kuur van 3 baden per week gedurende 2 maanden en nadien 1 maal per week. 

TEXTUUR : 

Wateroplosbare olieachtige oplossing.    

PRESENTATIE : 

Verkoop : 250 ml 
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1402    DYNAMISEREND VAATSTIMULEREND BAD 

WERKING :  

Stimuleert de lymfecirculatie en het eliminatieproces. Dit stimulerende bad is zeer rijk aan 
minerale zouten en geeft een algemeen gevoel van welbehagen. 

INDICATIE : 

Dankzij de combinatie van essentiële oliën en algenextracten begint u de dag met een goed 
gevoel.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekings-, besmettingswerend. 
• Ylang-ylang : herstellend, kalmerend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : ontzwellend, verbetert de bloedcirculatie 
• Munt : ontstekingswerend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Fucusextracten : verkwikkend, adstringerend. 

GEBRUIK : 

4 dopjes in water op 38°, gedurende 15 min. 
20 min. rust is aangeraden na het bad. 

FREQUENTIE : 

Een kuur van 3 baden per week gedurende 2 maanden, en nadien 1 maal per week. 

TEXTUUR : 

Wateroplosbare olieachtige oplossing.  

PRESENTATIE : 

Verkoop : 250 ml 
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1403    MINERALGOBAD 

WERKING :  

Het mineralgobad is rijk aan algenextracten en werkt verkwikkend en verstevigend. Zijn 
minerale zouten, oligo-elementen en jodiumderivaten geven een algemeen gevoel van 
welbehagen.  

INDICATIE : 

Aanbevolen bij afslankingskuren of bij een tekort aan minerale zouten. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Fucusextracten : afslankend, verkwikkend, verzachtend en mineraliserend. 

GEBRUIK : 

Verdunnen in een bad op 38°. 
Kan in balneotherapie gebruikt worden. 

FREQUENTIE : 

Dagelijks als kuur, wekelijks als onderhoudsbehandeling. 

TEXTUUR  

Geconcentreerde oplossing van algenextracten. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 250 ml 
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1501 / 2501    ONTGIFTEND SUBSTRAAT 

WERKING :  

Dit substraat wordt gebruikt voor alle problemen van de zeer vette huid : milia (gerstekorrels), 
kleine verhardingen, gezwollen gelaat. 

INDICATIE :  

De Substraten zijn samengesteld om de problemen van de verschillende huidtypes specifiek of 
lokaal te behandelen.  Puistjes, verspreide roodheid, irritaties verdwijnen vlug dankzij de 
substraten die op drie verschillende manieren kunnen gebruikt worden: 
• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Samengesteld om de synergie van de essentiële oliën te versterken. 
• Lavendel : besmettingsremmend en ontstekingsremmend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Niaouli : stimulans van het natuurlijk afweermechanisme, antiseptisch en helend. 
• Eucalyptus : ontstekingsremmend. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie  
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Verzachtende basis : verzekert een goede absorptie van de essentiële oliën. 

GEBRUIK :  

• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

FREQUENTIE : 

3 maal per week. 

TEXTUUR : 

Alcoholische oplossing in een niet-vet excipiëns. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 30 ml 
Cabine :  50 ml 
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1502 / 2502    DRAINEREND SUBSTRAAT 

WERKING : 

Activeert de lymfecirculatie en draineert onzuiverheden. 

INDICATIE : 

De Substraten zijn samengesteld om de problemen van de verschillende huidtypes specifiek of 
lokaal te behandelen.  Puistjes, verspreide roodheid, irritaties verdwijnen vlug dankzij de 
substraten die op drie verschillende manieren kunnen gebruikt worden: 
• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

COSMETISCHE SAMENSTELLING :  

• Samengesteld om de synergie van de essentiële oliën te versterken. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie.  
• Muskaatnoot : stimulerend. 
• Collageen : hydraterend. 
• Verzachtende basis : verzekert een goede absorptie van de essentiële oliën. 

GEBRUIK :  

• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

FREQUENTIE : 

3 maal per week. 

TEXTUUR : 

Alcoholische oplossing in een niet-vet excipiëns. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 30 ml 
Cabine : 50 ml 
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1503 / 2503    STIMULEREND SUBSTRAAT 

ACTIE : 

Dit Substraat maakt de huid veerkrachtig en elastisch. Het bestrijdt huidverslapping, vooral die 
van gelaat, hals, buste, buik en de binnenkant van armen en dijen. 

INDICATIE : 

De Substraten zijn samengesteld om de problemen van de verschillende huidtypes specifiek of 
lokaal te behandelen.  Puistjes, verspreide roodheid, irritaties verdwijnen vlug dankzij de 
substraten die op drie verschillende manieren kunnen gebruikt worden: 
• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

COSMETISCHE SAMENSTELLING :  

• Samengesteld om de synergie van de essentiële oliën te versterken. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Kruidnagel : verkwikkend, opwekkend. 
• Collageen : hydraterend. 
• Verzachtende basis : verzekert een goede absorptie van de essentiële oliën. 

GEBRUIK :  

• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

FREQUENTIE : 

3 maal per week. 

TEXTUUR : 

Alcoholische oplossing in een niet-vet excipiëns. 

PRESENTATIE : 

 
Verkoop : 30 ml 
Cabine : 50 ml 
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1504 / 2504    OPLOSSEND SUBSTRAAT 

ACTIE : 

Bestrijdt overtollige talgsecretie, acne, verwijde poriën en vette huid in het algemeen. Voorkomt 
het verschijnen van bruine pigmentvlekken. Is eveneens efficiënt tegen de "rijbroek" en cellulite.  

INDICATIE : 

De Substraten zijn samengesteld om de problemen van de verschillende huidtypes specifiek of 
lokaal te behandelen.  Puistjes, verspreide roodheid, irritaties verdwijnen vlug dankzij de 
substraten die op drie verschillende manieren kunnen gebruikt worden: 
• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

COSMETISCHE SAMENSTELLING :  

• Samengesteld om de synergie van de essentiële oliën te versterken. 
• Lavendel : besmettingsremmend, ontstekingsremmend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Eucalyptus : ontstekingsremmend. 
• Grove den : balsemachtig, antiseptisch, vloeibaar makend. 
• Collageen : vochtregulerend. 
• Verzachtende basis : verzekert een goede absorptie van de essentiële oliën. 

GEBRUIK :  

• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

FREQUENTIE : 

3 maal per week. 

TEXTUUR : 

Alcoholische oplossing in een niet-vet excipiëns. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 30 ml 
Cabine : 50 ml 
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1505 / 2505    VAATSTIMULEREND SUBSTRAAT 

ACTIE : 

Kalmerend en ontzwellend effect door stimulatie van de bloedstroom in de richting van het hart. 
Stimuleert de vaatwanden. 

INDICATIE : 

De Substraten zijn samengesteld om de problemen van de verschillende huidtypes specifiek of 
lokaal te behandelen.  Puistjes, verspreide roodheid, irritaties verdwijnen vlug dankzij de 
substraten die op drie verschillende manieren kunnen gebruikt worden: 
• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

COSMETISCHE SAMENSTELLING :  

• Samengesteld om de synergie van de essentiële oliën te versterken. 
• Lavendel : besmettingsremmend en ontstekingsremmend. 
• Ylang-ylang : antiseptisch, herstellend, kalmerend.  
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regulariseert de bloedsomloop. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie.  
• Collageen : hydraterend. 
• Verzachtende basis : verzekert een goede absorptie van de essentiële oliën. 

GEBRUIK :  

• 2 à 3 druppels in een nootje van een OPHYTO®-product verhoogt het effect van dit product.  
• Opkikker: 1/2 druppelteller voor de basiscrème.  
• Intensieve behandeling: 1 druppelteller op de te behandelen zones 

FREQUENTIE : 

3 maal per week. 

TEXTUUR : 

Alcoholische oplossing in een niet-vet excipiëns. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 30 ml 
Cabine : 50 ml 
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2121  OLIE DROGE HUID 

WERKING : 

Herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de droge huid.  

INDICATIE : 

Herstelt het evenwicht van de droge huid. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING :  

• Bevat een combinatie van plantaardige oliën en vetzuren, natuurlijke bestanddelen van de 
celmembranen. 

• Tarwekiemolie : rijk aan vetoplosbare vitaminen (A, E, F) 
• Hazelnootolie : kalmerend 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de verzorging van de droge huid  OPHYTO® 

FREQUENTIE : 

Dagelijks gebruik wordt aanbevolen. 

SAMENSTELLING : 

Voelt olieachtig aan maar dringt goed in de huid 

PRESENTATIE : 

Cabine : 500 ml 
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2122  OLIE  VETTE HUID 

WERKING : 

Herstelt het evenwicht van de hydrolipidenlaag van de vette huid.  

INDICATIE : 

Herstelt het evenwicht van de vette huid en van de huid met neiging tot acne. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Een combinatie van plantaardige oliën met een transcutane vector. Versterkt de zuiverende 
werking van de essentiële citroenolie. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Transcutol : transcutane vector 
• Hazelnootolie : verzachtend 
• Tarwekiemolie : rijk aan vetoplosbare vitaminen (A, E, F) 
• Calendulaolie : helend, ontsmettend, verzachtend, rijk aan carotenoïden. 

GEBRUIK :  

Zie protocol voor de verzorging van de vette huid  OPHYTO® 

FREQUENTIE : 

Wekelijks gebruik wordt aanbevolen. 

SAMENSTELLING : 

Olieachtig maar voelt niet vet aan. 

PRESENTATIE : 

Cabine  :  500 ml 
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2201 AFSLANKENDE CRÈME VOOR HET LICHAAM   
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Efficiënt tegen vetophopingen en zorgt snel voor een mooi silhouet. 

INDICATIE : 

Cellulite ontstaat vanaf de adolescentie en vooral tussen 16 en 30 jaar. Oorzaak is vaak een 
slechte levenshygiëne : onevenwichtige maaltijden, teveel alcohol, tabak, stress.  Al deze 
factoren stimuleren de waterophoping in de weefsels waardoor de spiertonus afneemt en de aders 
onvoldoende actief zijn. De bloeduitwisseling daalt en de vetcellen raken overvol met toxinen 
waardoor de bloedcirculatie nog ontoereikender wordt en nog meer vet opgehoopt wordt. 
Door simultaan of afwisselend op meerdere fenomenen in te werken wordt de vicieuze cirkel 
doorbroken.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Synergie en concentratie van specifieke essentiële oliën: 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Niaouli : stimulans van de natuurlijke afweer, antiseptisch en helend. 
• Kajapoet : verkwikkend, ontgiftend. 
• Geranium : ontsmettend, schimmelwerend.  
• Eucalyptus : ontstekingswerend. 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de lichaamsverzorging  OPHYTO® 
Het resultaat wordt eveneens bepaald door een betere levenshygiëne : evenwichtige voeding, 
stoppen met roken, matig alcoholgebruik, 1,5 l mineraalwater per dag en lichaamsbeweging 
(stappen, zwemmen, fietsen). 

FREQUENTIE : 

Ideaal voor verzorgingskuren. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, bestemd voor de professionele schoonheidsspecialistes.  

PRESENTATIE : 

Cabine  : 500 ml 
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2202 DRAINERENDE CRÈME VOOR HET LICHAAM
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Efficiënt tegen vetophopingen en zorgt snel voor een mooi silhouet. 

INDICATIE : 

Cellulite ontstaat vanaf de adolescentie en vooral tussen 16 en 30 jaar. Oorzaak is vaak een 
slechte levenshygiëne : onevenwichtige maaltijden, teveel alcohol, tabak, stress.  Al deze 
factoren stimuleren de waterophoping in de weefsels waardoor de spiertonus afneemt en de aders 
onvoldoende actief zijn. De bloeduitwisseling daalt en de vetcellen raken overvol met toxinen 
waardoor de bloedcirculatie nog ontoereikender wordt en nog meer vet opgehoopt wordt. 
Door simultaan of afwisselend op meerdere fenomenen in te werken wordt de vicieuze cirkel 
doorbroken.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Synergie en concentratie van specifieke essentiële oliën die de lymfestroom activeren : 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regelt de bloedsomloop. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie. 
• Muskaatnoot : stimulerend. 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de lichaamsverzorging  OPHYTO® 
Het resultaat wordt eveneens bepaald door een betere levenshygiëne : evenwichtige voeding, 
stoppen met roken, matig alcoholgebruik, 1,5 l mineraalwater per dag en lichaamsbeweging 
(stappen, zwemmen, fietsen). 

FREQUENTIE : 

Ideaal voor verzorgingskuren.   

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, bestemd voor de professionele schoonheidsspecialistes.  

PRESENTATIE : 

Cabine  : 500 ml 
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2203 STIMULERENDE CRÈME VOOR HET LICHAAM  
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Heeft een efficiënte werking op de spiertonus en geeft snel een steviger silhouet. 

INDICATIE : 

De leeftijd, de gezetheid en een slechte levenshygiëne veroorzaken een verzwakking van de 
spieren. De OPHYTO® stimulerende crème voor het lichaam herstelt de algemene spiertonus. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Synergie en concentratie van specifieke essentiële oliën die de spiertonus stimuleren : 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Kruidnagel : opwekkend, verkwikkend. 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de lichaamsverzorging  OPHYTO® 
Het resultaat wordt eveneens bepaald door een betere levenshygiëne : evenwichtige voeding, 
stoppen met roken, matig alcoholgebruik, 1,5 l mineraalwater per dag en lichaamsbeweging 
(stappen, zwemmen, fietsen). 

FREQUENTIE : 

Ideaal voor verzorgingskuren. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, bestemd voor de professionele schoonheidsspecialistes.  

PRESENTATIE : 

Cabine : 500 ml 
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2204 VAATSTIMULERENDE CRÈME VOOR HET LICHAAM  
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Heeft een efficiënte werking op het vaatstelsel en bevordert de resorptie van cellulite. 

INDICATIE : 

Cellulite ontstaat vanaf de adolescentie en vooral tussen 16 en 30 jaar. Oorzaak is vaak een 
slechte levenshygiëne : onevenwichtige maaltijden, teveel alcohol, tabak, stress.  Al deze 
factoren stimuleren de waterophoping in de weefsels waardoor de spiertonus afneemt en de aders 
onvoldoende actief zijn. De bloeduitwisseling daalt en de vetcellen raken overvol met toxinen 
waardoor de bloedcirculatie nog ontoereikender wordt en nog meer vet opgehoopt wordt. 
Door simultaan of afwisselend op meerdere fenomenen in te werken wordt de vicieuze cirkel 
doorbroken.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Synergie en concentratie van specifieke essentiële oliën die de oppervlakkige circulatie 
stimuleren : 
• Lavendel : ontstekings- en besmettingsremmend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regelt de bloedsomloop. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de lichaamsverzorging  OPHYTO® 
Het resultaat wordt eveneens bepaald door een betere levenshygiëne : evenwichtige voeding, 
stoppen met roken, matig alcoholgebruik, 1,5 l mineraalwater per dag en lichaamsbeweging 
(stappen, zwemmen, fietsen). 

FREQUENTIE : 

Ideaal voor verzorgingskuren. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie, bestemd voor de professionele schoonheidsspecialistes.  

PRESENTATIE : 

Cabine : 500 ml 
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2205    CRYOGEL TEGEN ZWARE BENEN 

WERKING : 

De Cryogel verlicht het zware gevoel in de benen, vooral in de zomer. De specifieke essentiële 
oliën en plantenextracten van de gel werken in op de bloedsomloop. De menthol bezorgt 
onmiddellijk een duurzaam verfrissend gevoel. 

INDICATIE : 

Bij zware en vermoeide benen, vooral na lang rechtstaan. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Kamfer, eucalyptus, cipres : kalmerend en adstringerend. 
• Wilde kastanje en rode wijnstok : stimuleren de bloedsomloop. 
• Menthol : verfrissend en verkwikkend. 
• Verfrissende oplosalcohol. 

GEBRUIK : 

De Cryogel voor zware benen werd speciaal ontworpen voor de professionele 
schoonheidsspecialistes.  Hij wordt gebruikt bij een lichaamsverzorging en wordt met lichte 
massagebewegingen over het hele been aangebracht.  

TEXTUUR : 

Vloeibare en soepele gel. 

OPMERKING : 

Dit product is gevoelig voor temperatuurschommelingen. Het is raadzaam het product vóór 
gebruik goed te schudden.  

PRESENTATIE :  

Cabine : 1000 ml 
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2206    SAUNACRÈME (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Efficiënt tegen vetophopingen, voornamelijk op de buik, en zorgt snel voor een mooi silhouet. 

INDICATIE : 

Bij vetophopingen op buik en dijen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Synergie en concentratie van specifieke essentiële oliën. 
• Citroen : helend, adstringerend, verkwikkend. 
• Cipres : ontzwellend, verbetert de bloedcirculatie. 
• Munt : ontstekingsremmend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 

GEBRUIK : 

Zie protocol voor de lichaamsverzorging  OPHYTO® 
Deze crème wordt gebruikt met een thermotherapie-apparaat in een behandeling van 50’. 

FREQUENTIE : 

Een kuur van tien beurten : 
• de twee eerste weken : 3 behandelingen per week. 
• de twee volgende weken : 2 behandelingen per week.  

TEXTUUR : 

Continue olieachtige monofase.  

PRESENTATIE : 

Cabine : 400 ml 
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2300    KUUR VAN 12 PHYTLIFT-VERZORGINGEN (MASKER EN 
LOTION)  

WERKING : 

De gecombineerde werking van algen, diatomeeënaarde en minerale zouten, en het occlusieve 
effect van de moulage zorgen voor een opspannend effect.  

INDICATIE : 

Ideaal voor een gezichts- of busteverzorging in het schoonheidssalon.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Masker : 
• Algenextract, diatomeeënaarde, specifieke zouten. 
Phytlift lotion : 
• Hop : verzachtend, antiseptisch, verkwikkend. 
• Vlier : verzachtend en efficiënt tegen mee-eters en winterkloven. 
• Ginseng : verkwikkend. 
• Kamille : verzachtend en verkwikkend. 
• Klimop : verzachtend. 

GEBRUIK : 

De gebruiksaanwijzing voor het verkrijgen van de moulage moet strikt nageleefd  worden. 
 
Verhouding : 1 flesje phytlift-lotion en 2 afgestreken maatjes van 20 ml phytlift-poeder. 
De phytlift-lotion op het poeder gieten om vorming van klonters te vermijden. 
Krachtig opkloppen tot een homogene pasta verkregen wordt. 
Het is belangrijk steeds op dezelfde temperatuur te werken. 
De lotion en het poeder moeten idealiter op 20°C gebracht worden. 
Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe korter de opstijftijd en omgekeerd. 
20 minuten laten inwerken. 

FREQUENTIE : 

Kuur van 6 beurten. 

TEXTUUR : 

Rubberachtig. 

PRESENTATIE : 

Cabine : 1 pot van 180 gr masker in poeder + een set van 12 flesjes van 50 ml phytlift-lotion.  
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2301 KALMERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT  
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Bezorgt een heerlijk gevoel van welbehagen.    

INDICATIE : 

Met de drie OPHYTO® Oliën voor professioneel gebruik kan u de verzorgingen aanpassen aan 
de behoeften van uw klanten.  De kalmerende Olie is ideaal voor een ontspannende massage. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Boomzaad : antiseptisch, kalmerend. 
• Kruidnagel : opwekkend en verkwikkend. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend en verkwikkend. 

GEBRUIK : 

Massagebehandelingen in het schoonheidssalon. 

TEXTUUR : 

Olieachtige oplossing waarvan de actieve bestanddelen bij massage van lichaam en gezicht goed 
in de huid dringen. 

PRESENTATIE : 

Cabine  : 500 ml 
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2302 STIMULERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT   
 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Bezorgt een opwekkend gevoel en een gevoel van welbehagen.  

INDICATIE : 

Met de drie OPHYTO® Oliën voor professioneel gebruik kan u de verzorgingen aanpassen aan 
de behoeften van uw klanten.  De Stimulerende olie is ideaal voor een verkwikkende massage. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Munt : ontstekingswerend, dynamiserend. 
• Rozemarijn : ontgiftend. 
• Kruidnagel : opwekkend, verkwikkend. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend en verkwikkend. 

GEBRUIK : 

Massagebehandelingen in het schoonheidssalon. 

TEXTUUR : 

Olieachtige oplossing waarvan de actieve bestanddelen bij massage van lichaam en gezicht goed 
in de huid dringen. 

PRESENTATIE : 

Cabine : 500 ml 
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2303 VAATSTIMULERENDE OLIE VOOR LICHAAM & GEZICHT  

 (PROFESSIONEEL GEBRUIK) 

WERKING : 

Bestrijdt het gevoel van loomheid en versterkt de afslankende behandelingen.    

INDICATIE : 

Met de drie OPHYTO® Oliën voor professioneel gebruik kan u de verzorgingen aanpassen aan 
de behoeften van uw klanten.  De vaatstimulerende olie is ideaal voor een behandelende massage 
en als aanvulling van de afslankende OPHYTO® verzorgingen.     

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekings- en besmettingswerend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Marjolein : regulariseert de bloedsomloop. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Wortelextract : verzachtend, adstringerend, verkwikkend. 

GEBRUIK : 

Massagebehandelingen in het schoonheidssalon. 

TEXTUUR : 

Olieachtige oplossing waarvan de actieve bestanddelen bij massage van lichaam en gezicht goed 
in de huid dringen. 

PRESENTATIE : 

Cabine  : 500 ml 
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2401    AFSLANKEND ONTGIFTEND BAD 

WERKING : 

Afslankend en ontgiftend bad dat de haarvaten herstelt en de celuitwisselingen stimuleert. Geeft 
een algemeen gevoel van welbehagen dankzij de combinatie van essentiële oliën en 
algenextracten. 

INDICATIE : 

Speciaal ontworpen voor de Verzorgingscentra die over een balneotherapie of een Panthermal 
beschikken. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekingswerend. 
• Citroen : helend en adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Kaneel : antiseptisch. 
• Niaouli : stimuleert de natuurlijke afweer. 
• Kajapoet : verkwikkend, ontgiftend. 
• Geranium : ontsmettend. 
• Eucalyptus : ontstekingswerend. 
• Jeneverbes : verkwikkend, verbetert de bloedcirculatie. 
• Fucusextracten : adstringerend, verkwikkend. 

GEBRUIK : 

4 dopjes in water op 38°, gedurende 15 min. 
20 min. rust is aangeraden na het bad. 

FREQUENTIE : 

Zie de protocollen voor de balneoverzorgingen. 

TEXTUUR : 

Niet-schuimende olieachtige oplossing, wateroplosbaar   

PRESENTATIE : 

Cabine : 1000 ml 
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2402    STIMULEREND  VAATSTIMULEREND BAD 

WERKING : 

Stimuleert de lymfecirculatie en het eliminatieproces. Dit stimulerende bad is zeer rijk aan 
minerale zouten en geeft een algemeen gevoel van welbehagen.   

INDICATIE : 

Speciaal ontworpen voor de Verzorgingscentra die over een balneotherapie of een Panthermal 
beschikken. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Lavendel : ontstekingsremmend, besmettingsremmend. 
• Ylang-ylang : herstellend, kalmerend. 
• Citroen : helend, adstringerend. 
• Tijm : vaatverwijdend. 
• Salie : drainerend, ontgiftend. 
• Cipres : verbetert de bloedcirculatie. 
• Munt : ontstekingswerend. 
• Rozemarijn : antiseptisch, ontgiftend. 
• Fucusextracten : verkwikkend, adstringerend. 

GEBRUIK : 

4 dopjes in water op 38°, gedurende 15 min. 
20 min. rust is aangeraden na het bad. 

FREQUENTIE : 

Zie de protocollen voor de balneoverzorgingen. 

TEXTUUR : 

Niet schuimende olieachtige oplossing, wateroplosbaar. 

PRESENTATIE : 

Cabine : 1000 ml 
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2403    MINERALGOBAD 

WERKING : 

Het mineralgobad is rijk aan algenextracten en werkt verkwikkend en verstevigend. Zijn 
minerale zouten, oligo-elementen en jodiumderivaten geven een algemeen gevoel van 
welbehagen.  

INDICATIE : 

Dit Badproduct is ideaal voor de Centra die over een balneotherapie beschikken. 
Het is aanbevolen bij afslankingskuren of bij een tekort aan minerale zouten. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

Fucusextracten : afslankend, verkwikkend, verzachtend, mineraliserend. 

GEBRUIK : 

Verdunnen in een bad  op 38°. 

FREQUENTIE : 

Zie de protocollen voor de balneoverzorgingen. 

TEXTUUR : 

Geconcentreerde oplossing van algenextracten, niet schuimend, wateroplosbaar. 

PRESENTATIE : 

Cabine : 1000 ml 
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8000    OPHYTAN® 

WERKING : 

Beschermt de huid tegen de schadelijke invloed van UV-stralen. Deze laatste verhogen het 
melaninegehalte waardoor de bruine kleur ontstaat. Ophytan bestrijdt vrije radicalen die 
verantwoordelijk zijn voor het verouderen van de huid en hydrateert de huid duurzaam.   

INDICATIE : 

Vóór of op de zonnebank. Om de huid voor te bereiden op de zon, 15 of 20 dagen voor het 
vertrek. 
OPGELET : OPHYTAN® bevat geen zonnefilters ! ! ! 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Bernagie-olie : hoog gehalte van gamma-linolzuur, een essentieel vetzuur.  
• Wortelextract : bron van pro-vitamine A. 
• Vitamine A : vetoplosbare vitamine die de weefselhernieuwing bevordert. 
• Perhydrosqualeen : sterk hydraterend vermogen. 
• Zeecollageen : hydraterend. 
• Fucogel : hydrateert grondig en duurzaam. 
• Calendula : verzachtend, helend. 
• Kamille-extract : kalmerend, ontsmettend, helend. 
• Ginkgo biloba-extract : helend, beschermt tegen de vrije radicalen. 
• Allantoïne : verzachtend, helend. 
• Vitamine E : neutraliseert vrije radicalen. 
• Hyaluronzuur : sterk hydraterend vermogen. 
• Malyltyrosine : voorloper van melanine. 
• Plantaardig phylderm : herstructurerend. 

GEBRUIK : 

24 uur vóór of op de zonnebank op het gezicht en de hals aanbrengen. 
Bij het zonnen moet Ophytan onder de zonnemelk OPHYTO® 6, 12, of 20 aangebracht 
worden.  

FREQUENTIE : 

Vóór of op de zonnebank. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie die zeer gemakkelijk in de huid dringt. 

PRESENTATIE :  

Verkoop : 150 ml 
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8001    SUN LINE BF 20 

WERKING : 

Beschermt doeltreffend tegen zonnebrand en dit vanaf de eerste zonnestralen. 

INDICATIE : 

Het is van het grootste belang de huid te beschermen tegen UVA- en UVB-stralen, en dit in 
functie van het fototype (huidtype). U dient daarenboven ook rekening te houden met de 
breedtegraad, het seizoen, het uur van de dag, het al dan niet aanwezig zijn van wolken en de 
lichtweerkaatsing op sneeuw, zand en water. De beschermingsfactor 20 is zeer geschikt voor 
kinderen, sportlui, personen die gevoelig zijn voor de zon of personen met pigmentvlekken 
(vitiligo). 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Chemische en fysische zonnefilters. 
• De samenstelling en de concentratie van deze twee filters bepalen de vereiste 

beschermingsfactor.  
• Verzachtende bestanddelen : hydrateren de huid door de hydrolipidenlaag te beschermen. 

GEBRUIK : 

Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en tijdens het zonnen. 

FREQUENTIE : 

Zo vaak als nodig voor en tijdens het zonnen. Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en 
tijdens het zonnen. 

TEXTUUR : 

Deze water-in-olie-emulsie werkt duurzaam en hydrateert de huid. De opvallende maar zeer 
aangename textuur is bestand tegen water en zweet.  

PRESENTATIE : 

Verkoop :  200 ml 
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8002    SUN LINE BF 12 

WERKING : 

Beschermt fototype 1 of 2 doeltreffend tegen de risico's van het zonnen. 

INDICATIE : 

Het is van het grootste belang de huid te beschermen tegen UVA- en UVB-stralen, en dit in 
functie van het fototype (huidtype). U dient daarenboven ook rekening te houden met de 
breedtegraad, het seizoen, het uur van de dag, het al dan niet aanwezig zijn van wolken en de 
lichtweerkaatsing op sneeuw, zand en water. De beschermingsfactor 20 is zeer geschikt voor 
kinderen, sportlui, personen die gevoelig zijn voor de zon of personen met pigmentvlekken 
(vitiligo). 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Chemische en fysische zonnefilters. 
• De samenstelling en de concentratie van deze twee filters bepalen de vereiste 

beschermingsfactor.  
• Verzachtende bestanddelen : hydrateren de huid door de hydrolipidenlaag te beschermen. 

GEBRUIK : 

Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en tijdens het zonnen. 

FREQUENTIE : 

Zo vaak als nodig voor en tijdens het zonnen. Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en 
tijdens het zonnen. 

TEXTUUR : 

Deze water-in-olie-emulsie werkt duurzaam en hydrateert de huid. De opvallende maar zeer 
aangename textuur is bestand tegen water en zweet.  

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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8003    SUN LINE BF 6 

WERKING : 

Beschermt fototype 3 of 4 doeltreffend tegen de risico's van het zonnen. 

INDICATIE : 

Het is van het grootste belang de huid te beschermen tegen UVA- en UVB-stralen, en dit in 
functie van het fototype (huidtype). U dient daarenboven ook rekening te houden met de 
breedtegraad, het seizoen, het uur van de dag, het al dan niet aanwezig zijn van wolken en de 
lichtweerkaatsing op sneeuw, zand en water. De beschermingsfactor 20 is zeer geschikt voor 
kinderen, sportlui, personen die gevoelig zijn voor de zon of personen met pigmentvlekken 
(vitiligo). 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Chemische en fysische zonnefilters. 
• De samenstelling en de concentratie van deze twee filters bepalen de vereiste 

beschermingsfactor.  
• Verzachtende bestanddelen : hydrateren de huid door de hydrolipidenlaag te beschermen. 

GEBRUIK : 

Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en tijdens het zonnen. 

FREQUENTIE : 

Zo vaak als nodig voor en tijdens het zonnen. Royaal aanbrengen op lichaam en gelaat voor en 
tijdens het zonnen. 

TEXTUUR : 

Deze water-in-olie-emulsie werkt duurzaam en hydrateert de huid. De opvallende maar zeer 
aangename textuur is bestand tegen water en zweet.  
 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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8004    HYDRA FIXERENDE AFTERSUN 

WERKING : 

Versoepelt en hydrateert de huid na het zonnen of de zonnebank. Onderhoudt de bruine kleur. 
Verzacht het verhitte gevoel en kalmeert irritaties veroorzaakt door het zonnen.  

INDICATIE : 

Onmisbaar na het zonnen om het vochtgehalte van de huid op peil te houden. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Allantoïne : verzachtend, helend. 
• Perhydrosqualeen : sterk hydraterend vermogen. 
• Fucogel : hydrateert grondig en duurzaam. 
• Malyltyrosine : voorloper van melanine, het kleurpigment van de huid. 

GEBRUIK : 

Te gebruiken na het zonnen of als hydraterende bodymilk. 

FREQUENTIE : 

Na elk zonnebad. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie die snel in de huid dringt. 

PRESENTATIE : 

Verkoop : 200 ml 
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8005    HP SUNBED VOOR HET GEZICHT 

WERKING : 

Beschermt de huid tegen de schadelijke invloed van UV-stralen. Deze laatste verhogen het 
melaninegehalte waardoor de bruine kleur ontstaat. Ophytan bestrijdt vrije radicalen die 
verantwoordelijk zijn voor het verouderen van de huid en hydrateert de huid duurzaam.   

INDICATIE : 

Op het gelaat voor of op de zonnebank. Om de huid voor te bereiden op de zon, 15 of 20 dagen 
voor het vertrek.   
OPGELET : OPHYTAN® HP SUNBED (ZONNEBANK) VOOR HET GEZICHT bevat 
geen zonnefilters ! ! ! 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Wortelextract : bron van pro-vitamine A. 
• Perhydrosqualeen : sterk hydraterend vermogen. 
• Fucogel : hydrateert grondig en langdurig. 
• Calendula : verzachtend, helend. 
• Allantoïne : verzachtend, helend. 
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 
• Hazelnootolie : verzachtend, kalmerend. 
• Malyltyrosine : voorloper van melanine, het kleurpigment van de huid. 
• UVA-filters : kiezen de gemiddelde golflengtes van de UVA's en beschermen op die manier 

de huid.  

GEBRUIK : 

24 uur vóór en op de zonnebank op het gezicht en de hals aanbrengen. 

FREQUENTIE : 

Vóór en op de zonnebank. 

TEXTUUR : 

Niet-vette olie-in-wateremulsie die snel in de huid dringt. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 30 ml 
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8006    EXFOLIËRENDE DOUCHECRÈME 

WERKING : 

Een minipeeling die de oppervlakkige dode huidcellen verwijdert.   

INDICATIE : 

Deze lichaamsverzorging is noodzakelijk voor het aanbrengen van de zelfbruinende melk.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Perzikpitkorreltjes : 100% natuurlijke exfoliërende bestanddelen.   
• Polyethyleenbolletjes : zacht exfoliërend. 
• Reinigende kationische base : zeer zacht voor de huid. 
• Essentiële olie van lavendel : ontsmettend. 

GEBRUIK : 

Voor een optimaal resultaat de douchecrème eenmaal per week op het hele lichaam masseren, 
vooral op ellebogen, hielen, achillespezen en knieën. Afronden met een lange douche om de huid 
goed af te spoelen. 
Voor een nog zachter resultaat uw gewone douchegel vervangen door de exfoliërende 
douchecrème. 

FREQUENTIE : 

Wekelijks gebruik. 

TEXTUUR : 

Schuimende crèmegel. 

PRESENTATIE :  

Verkoop  : 150 ml  
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8007    PRETANMELK MET MPC 

WERKING : 

Door de zuurstoftoevoer naar de cellen te verbeteren geeft de Pretanmelk met MPC extra energie 
en beschermt hij tegen de schadelijke gevolgen van vrije radicalen. Hij zorgt ervoor dat de huid 
vrij kan ademen.   

INDICATIE : 

Voor de vakantie, voor het zonnen en voor de zonnebank moet de huid voorbereid worden op de 
weldadige zonnestralen en beschermd worden tegen de negatieve gevolgen. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• MPC (actieve melkproteïnen) : voorkomen de versnelde huidveroudering veroorzaakt door 
UV-straling, bevorderen het evenwicht van de celuitwisselingen en houden de huidstructuur 
intact. 

• Allantoïne : verzachtend. 
• Plantaardig phylderm : herstellend, oxigenerend. 
• Caroteen : pro-vitamine A :  beschermt de huid en versnelt het bruiningsproces. 
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 
• Fucogel : hydrateert grondig en duurzaam.   

GEBRUIK : 

Enkele dagen voor het zonnen aanbrengen.  

FREQUENTIE : 

Deze uitstekende hydraterende en beschermende basis kan u zo vaak als nodig gebruiken. 

TEXTUUR : 

Vloeibare olie-in-wateremulsie.  

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 200 ml 
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8008    HYDRATERENDE ZELFBRUINER 

WERKING : 

Om te bruinen zonder zon. Hydrateert de huid. De bruine kleur verschijnt 2 à 4 uur na het 
aanbrengen. 

INDICATIE : 

Voor alle huidtypes. Aanbrengen op lichaam, gelaat en hals bij de eerste zonnestralen of voor een 
avondje uit. 

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• DHA : kleurt de keratine zonder nevenverschijnselen.  
• Vitamine E : tegen vrije radicalen. 
• Plantaardig perhydrosqualeen : sterk hydraterend vermogen. 
• Fucogel : hydrateert grondig en duurzaam. 

GEBRUIK : 

Advies : een peeling in het schoonheidsinstituut of thuis wordt ten zeerste aanbevolen voor het 
aanbrengen. 
Opmerking : spoel uw handen na het aanbrengen en wacht enkele ogenblikken alvorens u aan te 
kleden. 

FREQUENTIE : 

2 maal aanbrengen in een fijne laag met een tussentijd van 1 uur. Extra dun aanbrengen op 
knieën, ellebogen en hielen waar de huid dikker is en anders reageert. Vermijd de haarbasis en 
wenkbrauwen. 

TEXTUUR : 

Fijne en niet-vette emulsie. 

PRESENTATIE : 

Verkoop  : 125 ml  
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8906    EXFOLIËRENDE PRETANVERZORGING  

WERKING : 

De werking van dit product is hoofdzakelijk mechanisch : dankzij zijn textuur en samenstelling 
kan het de dode cellen die de huid verstikken mechanisch verwijderen. 

INDICATIE : 

Tweemaal per jaar heeft de huid behoefte aan een grondige peeling in een schoonheidssalon : 
eenmaal vóór de eerste zonnestralen zodat de huid efficiënt, duurzaam en mooier bruint (ook 
aanbevolen alvorens te beginnen met de zonnebank), en nogmaals in het midden van de herfst 
omdat de huid, om zich te beschermen tegen de nefaste effecten van de zon, de neiging heeft 
dikker en vetter te worden en dode cellen, talg, mee-eters en gerstekorrels (milia) opstapelt.  

COSMETISCHE SAMENSTELLING : 

• Perzikpitkorreltjes : 100 % natuurlijke exfoliërende bestanddelen. 
• Polyethyleenbolletjes : zacht exfoliërend. 
• Fucogel : duurzaam hydraterend. 

GEBRUIK : 

Exfoliërende verzorging voor professioneel gebruik. 

FREQUENTIE : 

Minstens tweemaal per jaar. 

TEXTUUR : 

Olie-in-wateremulsie met korrelachtige textuur. 

PRESENTATIE :  

Cabine : 400 ml   
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