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Verhoog je antioxidantpotentieel
Naarmate de jaren verstrijken, verminderen ook onze huideigen processen. 
Verzwakking van de collageenstructuur als gevolg van omgevingsfactoren leidt tot 
lijnen en rimpels, verlies van stevigheid evenals roodheid en gevoeligheid. Reveel 
Resveratrol op basis van twee procent resveratrol – meteen de hoogste concentratie 
beschikbaar op de markt – verbetert verscheidene tekenen van huidveroudering en 
geeft meer stevigheid. Resultaat: afname van roodheid van de huid en een strakkere 
huid voor een jeugdige uitstraling. Studies hebben aangetoond dat Reveel
resveratrolconcentraat het antioxidantpotentieel van de huid met tien 
tot dertig minuten verhoogt. Ook geschikt voor de gevoelige huid.    

Info : 010 87 67 69

De natuur in het hart van het instituut
In Corrèze creëerde het Laboratoire de Recherche Avancé van Sothys de nieuwe 
Sothys Organics™-lijn, pure alchemie tussen een biologische verzorging en een 
zeer hoge efficiëntie: een gecertificeerd biologisch en veganistisch assortiment 
met cosmeceutische accenten. De belangrijkste biologische actieve bestanddelen 
zijn een oleo-extract van kamperfoelie, regenererend en verzachtend, en 
meidoornbloemenwater, verzachtend en tonifiërend. De lijn, bestaande uit een 
Huile Démaquillante Visage & Yeux en een Masque hydratant Éclat, is geverifieerd 
door Ecocert en kreeg het ‘Cosmos Organic’ label toegewezen. Bovendien werkt 
Sothys samen met Plastic Bank door al het plastic van Sothys Organics™ neutraal 
te maken: een dubbele aanpak tegen plasticvervuiling en tegen armoede.   

Info : 02 366 99 43

De luxe van perfectie!
Na 2 jaar voorbereiding, voortbouwend op 30 jaar ervaring in de cosmetica, lanceerde 
Valérie Vroome in 2019 haar eigen merk: VV, een ultra-luxueus assortiment van 4 
topproducten. Om "de beste crème op de markt" te kunnen aanbieden, stelde Valérie 
met veel zorg de beste ingrediënten samen. Naast doeltreffendheid ging haar aandacht 
naar de fijnste texturen en geuren en aantrekkelijke verpakkingen. De dagcrème 'Like A 
Sunday Morning' beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf; 'Beauty 
Never Sleeps' regenereert de huid 's nachts; 'Age Awakening' is een sterk geconcentreerd 
serum en de 'Universal Purity Cleanser' verwijdert onzuiverheden tot diep in de huid.   

Info : 03 233 21 46
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Alternatieve verzorging, gecertificeerd bio  
Het assortiment HERBIER bouwt verder op de knowhow en apothekerserfenis 
van Payot. De vijf verzorgingen zijn Cosmos Organic gecertificeerd door Ecocert. 
Het zijn formules die minstens 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong en 
20% ingrediënten afkomstig van de biologische landbouw bevatten en gebruik 
maken van verantwoorde productie- en verwerkingsprocessen met respect voor 
het milieu. Het gaat hierbij om de volgende producten: oog- en gezichtsmake-up 
remover op basis van olijfolie, verzorgende olie voor het gezicht met essentiële 
olie van de kerrieplant met voedende en ontgiftende eigenschappen, universele 
gezichtscrème met essentiële olie van lavendel die de huid hydrateert en kalmeert, 
de voedende massagereep voor gezicht en lichaam met essentiële olie van 
rozemarijn en de revitaliserende lichaamsolie met essentiële olie van tijm.   

Info : 00 33 1 55 62 54 59


