SKINCARE

de natuurlijke basis voor
een goede huidverzorging
Puur, effectief, duidelijk en overzichtelijk, dat is Extenso Skincare ten voeten uit. Deze complete
huidverzorgingslijn biedt voor elke leeftijd en ieder huidtype volledige programma’s hoogwaardige
huidverzorgingsproducten aan. Extenso Skincare helpt de huid gezond, fit en stralend te houden.
Kenmerken van Extenso Skincare zijn:
• kwalitatief hoogwaardig
• zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
• rijk aan natuurlijke werkstoffen en vitaminen
• geen overbodige geur- en kleurstoffen
• dierproefvrij
• milieuvriendelijke verpakking
Extenso Skincare; omdat onze huid het waard is dagelijks optimaal verzorgd, gevoed en
beschermd te worden.

de ingrediënten
Extenso Skincare werkt uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde,
huidvriendelijke en hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten en vitaminen.
Extenso kiest bewust voor milde, en bij voorkeur voor natuurlijke
conserveringsmiddelen en dat alles in minimale percentages. Op deze
manier creëren we veilige en betrouwbare producten en minimaliseren
we de kans op het veroorzaken van reacties. Extenso Skincare verwerkt
geen minerale oliën, overbodige parabenen en dierlijke ingrediënten in
de producten en test niet op dieren.

“Er worden geen dierlijke ingrediënten gebruikt en
Extenso Skincare producten worden niet op dieren getest”

reiniging
Voordat verzorgende producten aangebracht worden, is het van belang dat
de huid wordt ontdaan van make-up, vet- en vuildeeltjes. Reinig daarom
de huid zowel ‘s ochtends als ‘s avonds, alleen dan bereiken de verzorgende
producten het gewenste effect en kunnen voedende, hydraterende en
beschermende werkstoffen optimaal door de huid worden opgenomen.

eye make-up
remover

soft
cleansing milk

foaming
cleansing gel

hydro
cleansing oil

voor ogen en lippen

alle huidtypen

gecombineerde tot vette huid

alle huidtypen

Deze zachte remover is
speciaal ontwikkeld voor
de gevoelige en kwetsbare
huid rond de ogen en lippen.
Eye Make-up Remover
verwijdert op effectieve wijze
make-up zonder de huid
extra te belasten. Geschikt
voor lenzendragers.

Deze zachte reinigingsmelk is
door haar milde samenstelling
geschikt voor ieder huidtype.
Soft Cleansing Milk is rijk aan
hydraterende en verzachtende
bestanddelen. Het verwijdert
op een huidvriendelijke manier
make-up en vuildeeltjes zonder
de huid uit te drogen.

Deze zeepvrije formule lost op
effectieve wijze onzuiverheden,
vuil en make-up op zonder
de huid hierbij uit te drogen.
Foaming Cleansing Gel wordt
na vermenging met water een
romig schuim welke de huid
grondig reinigt zonder hierbij
de zuurmantel aan te tasten.
De huid voelt fris, soepel en
heerlijk zacht aan. Ook bijzonder
geschikt tijdens het douchen.

Deze hydrofiele reinigingsolie
verwijdert op effectieve wijze
vuil, make-up en onzuiverheden
van de huid zonder deze uit te
drogen. Hydro Cleansing Oil
bevat natuurlijke oliën die de
huid zorgvuldig reinigen en de
elasticiteit en vochtigheidsgraad
beschermen. Na de reiniging
zal de huid fris, zacht en
soepel aanvoelen.

dieptereiniging
Dieptereinigers verwijderen op een milde wijze dode
huidcellen, reinigen de huid grondig en activeren de
huidfuncties.
De huid krijgt een zuivere en frisse teint en is goed
voorbereid voor opname van werkstoffen.
Gebruik een dieptereiniger één à twee keer per week.
Vermijd altijd de tere huid rond de ogen.

pure active
peeling

delicate
lysing

gentle
scrub wash

normale tot vette huid

rijpere, droge en gevoelige huid

normale tot vette huid

Met deze milde peeling, op
basis van fruitzuren, worden
dode huidcellen op een
huidvriendelijke manier
losgeweekt. Met behulp van
fijne slijpdeeltjes worden de
dode huidcellen verwijderd,
celvernieuwing bevorderd
en de huid verdund. De
huid is na gebruik optimaal
voorbereid op opname van
actieve werkstoffen in Extenso
Skincare verzorgingsproducten.

Met deze lysing, op basis
van fruitzuren, worden dode
huidcellen op een huidvriendelijke manier losgeweekt
waardoor deze eenvoudig te
verwijderen zijn. De huid wordt
verdund en is hierdoor optimaal
voorbereid op opname van
actieve werkstoffen in Extenso
Skincare verzorgingsproducten.

Deze frisse schuimende
reinigingsgel reinigt op milde
wijze de normale tot vette huid.
Fijne slijpdeeltjes verwijderen
dode huidcellen, stimuleren
de huidfuncties en zorgen
voor een gepolijste huid. Door
toevoeging van jojoba voelt de
huid na gebruik zijdezacht en
glad aan. Door de milde samenstelling is Gentle Scrub Wash
geschikt als dagelijkse reiniging
voor zowel gelaat als lichaam.

lotions
Gebruik ‘s ochtends en ‘s avonds na de reiniging
altijd een lotion. Lotions verfrissen de huid en
stimuleren de huidfuncties. Tevens wordt de
natuurlijke zuurmantel in balans gebracht en wordt
de zuurstofopname bevorderd. Hierdoor voelt de
huid zuiver en fris aan en is goed voorbereid om
verzorgende producten op te nemen.

INTENSE SOFT
LOTION

deep purifying
lotion

alle huidtypen

gecombineerde tot vette huid

Deze milde lotion ondersteunt
het herstellend vermogen
van de huid en de zuurgraad.
Intense Soft Lotion bevat
natuurlijke werkstoffen die de
huid kalmeren en verzachten
waardoor deze uitermate
geschikt is voor alle huidtypen.
Na gebruik zal de huid er fris
en stralend uitzien en optimaal
voorbereid zijn op opname van
actieve werkstoffen in Extenso
Skincare verzorgingsproducten.

Deze lotion ondersteunt het
herstellend vermogen van
de huid en zuurgraad. Deep
Purifying Lotion zuivert de
huid en ondersteunt een
uitgebalanceerde talgproductie.
De huid is na gebruik optimaal
voorbereid op opname van
actieve werkstoffen in Extenso
Skincare verzorgingsproducten.

maskers
Aanvullend op de dagelijkse verzorging biedt Extenso Skincare verschillende
maskers. De werking van een masker is intensiever dan die van een crème.
Extenso Skincare maskers bevatten een hoge concentratie werkstoffen
welke de huid intensief verzorgen. Geef de huid één à twee keer per week
de belangrijke aanvulling van verzorgende en kalmerende werkstoffen.

Intense
moisture mask

revitalising
mask

quick purifying
mask

calming skin
mask

alle huidtypen

droge en rijpere huid

normale tot vette huid

gevoelige en onrustige huid

Dit masker bevat hoogwaardige
natuurlijke werkstoffen die
de vochtarme huid intensief
voeden en de natuurlijke
vochtbalans van de huid op
peil houden. Intense Moisture
Mask ondersteunt het
herstellend vermogen van
de huid en beschermt haar
tegen schadelijke invloeden
van buitenaf. Na de inwerktijd
zal de huid weer zacht en
soepel aanvoelen.

Dit rijke en vitaliserende
masker is de oplossing
voor de veeleisende en rijpere
huid. Revitalising Mask bevat
hoogwaardige natuurlijke
werkstoffen die de gevolgen
van het ouder worden vertragen,
de celstofwisseling bevorderen
en de weefselspanning ondersteunen. Een doffe huid maakt
plaats voor een gehydrateerde
stralende teint.

Dit intensief zuiverende
masker ontdoet de vette huid
binnen enkele minuten van
overtollig talg en onzuiverheden.
Quick Purifying Mask bevat
hoogwaardige natuurlijke
werkstoffen die het herstellend
vermogen van de huid ondersteunen. Het laat de huid weer
zuiver, fris en glad aanvoelen
en zorgt voor een stralende
matte teint.

Dit masker kalmeert en
verzacht de meest gevoelige,
rode en schrale huid. Calming
Skin Mask bevat hoogwaardige
natuurlijke werkstoffen die het
herstellend vermogen van de
huid ondersteunen en haar
vitaliteit geven. Na de inwerktijd
zal de huid zacht, ontspannen
en energiek aanvoelen.

crèmes
Dagelijks wordt de huid blootgesteld
aan diverse factoren die de huidfuncties
verstoren. Beschermen, verzorgen en
herstellen is daarom van essentieel belang.
Extenso Skincare crèmes bevatten
hoogwaardige ingrediënten die de huid
zowel ‘s nachts als overdag beschermen
en verzorgen. Crèmes van Extenso Skincare
zijn voorzien van UV-filters (SPF 6) die
vroegtijdige veroudering van de huid
door zonlicht tegengaan.

eye repair
complex

intense skin
moisturiser

purifying
cream

alle huidtypen

alle huidtypen

gecombineerde tot vette huid

Deze crème zonder geuren kleurstoffen is speciaal
ontwikkeld voor de tere
gevoelige huid rondom de
ogen. Eye Repair Complex
bevordert de elasticiteit en
de veerkracht van de huid
en vertraagt de eerste tekenen
van het ouder worden. Deze
luchtige formule wordt snel
door de huid opgenomen en
geeft de vermoeide oogomtrek
weer een frisse uitstraling.

Deze sterk vochtregulerende
dag– en nachtverzorging is rijk
aan hoogwaardige werkstoffen
die de natuurlijke vochtbalans
van de huid op peil houden.
Intense Skin Moisturiser ondersteunt het herstellend vermogen
van de huid en beschermt haar
tegen schadelijke invloeden
van buitenaf. Door de milde
samenstelling geschikt voor
ieder huidtype. SPF 6

Deze lichte maar zeer effectieve
crème zuivert de huid en
ondersteunt het herstellend
vermogen. Purifying Cream
brengt de talgproductie in
balans en houdt het vochtgehalte van de huid op peil.
Deze lichte formule wordt
snel door de huid opgenomen,
voelt niet vet aan en draagt
bij aan een frisse, matte teint.

Delicate
calming cream

rich
revitaliser

ultra rich
revitaliser

energy
booster

aloe vera
hand cream

gevoelige en onrustige huid

droge en rijpere huid

zeer droge en rijpere huid

vermoeide en veeleisende huid

alle huidtypen

Deze dag- en nachtverzorging
kalmeert de rode en meest
gevoelige huid. Delicate Calming
Cream bevat natuurlijke werkstoffen die het herstellend
vermogen van de huid
ondersteunen. De geprikkelde
huid wordt op natuurlijk wijze
gekalmeerd, beschermd
en gehydrateerd. SPF 6

Deze anti-aging crème bevat
hoogwaardige werkstoffen
die de huid voeden en
beschermen. Rich Revitaliser
houdt de huid elastisch,
verbetert de weefselspanning
en bevordert de celstofwisseling. Het ondersteunt
de vochtbalans en vertraagt
de gevolgen van het ouder
worden. Rich Revitaliser
laat de huid er jong en vitaal
uitzien. SPF 6

Deze rijke anti-aging crème
is de oplossing voor de
veeleisende, rijpere huid.
Ultra Rich Revitaliser bevat
hoogwaardige werkstoffen
die de gevolgen van het
ouder worden vertragen.
De celstofwisseling wordt
bevorderd en de huid
gevoed en beschermd
tegen vrije radicalen.
Houdt de huid fris en
jeugdig. SPF 6

Deze luchtige crème is verrijkt
met een unieke combinatie van
hoogwaardige voedingsstoffen,
vitaminen en vochtbindende
elementen. Energy Booster
geeft de huid extra energie,
werkt anti-aging en helpt de
huid te beschermen tegen
vrije radicalen.

Deze uitgebalanceerde formule
bevat hoogwaardige werkstoffen
die het herstellend vermogen
van de huid ondersteunen en
de vochtbalans optimaliseren.
Aloe Vera Hand Cream vertraagt
de eerste tekenen van het
ouder worden, optimaliseert de
weefselspanning en maakt haar
weer glad, zacht en soepel.

specials
Soms zijn er omstandigheden waarbij de huid meer
verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld bij weerstandsvermindering, beschadiging of verlies van vitaliteit en
energie. De specials van Extenso Skincare bevatten
een hoge concentratie werkzame bestanddelen die
de huid sterk voeden. De meeste specials zijn
geschikt onder een masker, als dagelijkse aanvulling
onder de crème, of als kuurbehandeling.

aqua lifting
serum

pure calm
serum

alle huidtypen

gevoelige en onrustige huid

Deze unieke formule is de
ultieme dorstlesser voor
iedere huid. Aqua Lifting Serum
bevat hoogwaardige werkstoffen
die de eerste tekenen van het
ouder worden tegengaan en
de natuurlijke vochtbalans
ondersteunen. Het serum
geeft de huid een jeugdige,
vitale en energieke uitstraling.

Dit serum kalmeert en
zuivert de rode en meest
gevoelige huid. Pure Calm
Serum bevat hoogwaardige
natuurlijke werkstoffen die
het herstellend vermogen
van de huid ondersteunen
en haar bescherming geven.
Deze unieke formule trekt
snel in en brengt de meest
gevoelige huid weer tot rust.

aloe vit
emulsion

renewing
vitamin-e oil

refreshing
shower foam

energizing
body mist

gezicht en lichaam

gezicht en lichaam

alle huidtypen

alle huidtypen

Deze multifunctionele formule
bevat een hoge concentratie
werkstoffen die de gevolgen
van het ouder worden
vertragen en de weefselspanning optimaliseren. Aloe
Vit Emulsion ondersteunt het
herstellend vermogen van de
huid en zorgt voor een optimale
vochtbalans. Deze emulsie
is geschikt als bodycrème,
massagecrème, hand- en
voetcrème en is tevens de
perfecte nachtverzorging
voor de veeleisende huid.

Deze multifunctionele olie
bevat een hoge concentratie
werkstoffen die een gunstige
werking hebben op het
bindweefsel en de elasticiteit
van de huid bevorderen.
Renewing Vitamin-E Oil
hydrateert, werkt als antioxidant
en vertraagt de gevolgen van
het ouder worden. Geschikt
voor massage, als lichaamsverzorging en als intensieve
nachtverzorging voor de
droge en schilferige huid.

Deze rijke douchefoam
geeft een heerlijk geurende
en zijdezachte douchesensatie.
De unieke milde formule
beschermt en hydrateert de
huid en houdt haar in balans.
De rijke foam reinigt de huid
zonder haar uit te drogen.
Refreshing Shower Foam
geeft vitaliteit, energie en
is zeepvrij.

Energizing Body Mist is een
heerlijk verfrissende en geurende
body spray. De vederlichte textuur
wordt direct opgenomen en
verzorgt, beschermt en hydrateert
de huid. Energizing Body Mist
geeft de hele dag een licht zoet/
frisse geur en is ‘s avonds de
perfecte voorbereiding op een
goede nachtrust.

niemand kent uw huid beter dan
uw schoonheidsspecialist
Extenso Skincare producten worden uitsluitend verkocht binnen de professionele schoonheidssalon. Alleen de
schoonheidsspecialist is in staat om de huid optimaal te beoordelen, haar conditie te bepalen en daarbij de juiste
producten te adviseren. De schoonheidssalon is daarom bij uitstek de beste plaats om huidverzorgingsproducten
aan te schaffen. Omdat iedere huid uniek is en bepalend voor uw uitstraling, vraagt deze om persoonlijk aangepaste
huidverzorging. In de schoonheidssalon wordt de tijd genomen om uw persoonlijke wensen te bespreken en uw
huidconditie te bepalen. Specifiek voor uw huid wordt een complete behandeling samengesteld. Een behandeling
met Extenso Skincare producten die uw huid voeden, beschermen en verzorgen, afgestemd op uw wensen en
ter verbetering van uw huidconditie. Dit alles in combinatie met een gevoel van welzijn en heerlijke ontspanning.
Mogelijke behandelingen met Extenso Skincare zijn:
• hydraterende en celvernieuwende behandelingen
• liftende en verstevigende behandelingen
• vitamine behandelingen
• sensitieve behandelingen
• zuiverende en hydraterende behandelingen
• ontstressende en vitaliserende behandelingen
• mini face lift behandelingen

“Onze huid verdient het om dagelijks
optimaal verzorgd, gevoed en
beschermd te worden”

SKINCARE

www.extenso-skincare.nl

