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De werking wordt 
gecompleteerd met 
verse kiwicellen in de 
vorm van natuurlijke 
microcapsules vol leven.

 De cellen behouden de 
intacte celstructuren en 
hun hele biologische 
moleculaire potentie.

Double Vitamin C System lijn bevat alle kracht 
van de vitamine C zodat deze een maximale 
werking en effectiviteit heeft.

De formules van Double Vitamin C System 
combineren vitamine C in water oplosbare 
en olie oplosbare vorm waardoor zowel een 
grotere concentratie als een grotere 
biobeschikbaarheid van de vitamine C 
verkregen wordt die de werking en de 
maximale effectiviteit bevordert.
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VITA-C CREAM

Een dagcrème die bijdraagt aan de bescherming, elasticiteit 
en vitaliteit van de huid dankzij het gehalte aan vitamine C, dat 
aanwezig is in water oplosbare en olie oplosbare vorm, 
waardoor het een maximale effectiviteit bereikt als antioxidant 
en als samenbindend en revitaliserend middel. Het hyaluron-
zuur zorgt voor het behoud van de hydratatie van de huid.

Gebruikaanwijzing:
Breng dagelijks ’s ochtends met zachte ronde bewegingen aan 
het gezicht, de nek en het decolleté tot de totale opname.

Revitaliserende Crème

VITA-C EYES

Gel speciaal samengesteld voor de oogcontouren. Met 
een hoog  gehalte aan gestabiliseerde vitamine C, verse 
cellen van kiwi en aloë vera, helpt het de vorming van 
wallen en oogzakjes te voorkomen door de werking van 
de vrije radicalen.

Gebruikaanwijzing:
Breng aan de oogcontouren met zachte deppende 
bewegingen tot de totale opname.

Oogcontourgel

VITASILK-C SERUM

Revitaliserend serum met een hoog gehalte aan vitamine C 
dat in water oplosbaar is en verse cellen van kiwi,  met 
een grote ontgiftende en revitaliserende kracht voor de 
huid. Deze combinatie maakt het een product met een 
preventieve werking voor vlekken.

Gebruikaanwijzing:
Breng dagelijks ’s ochtends of ’s avonds vóór de Vita-C 
cream met zachte masserende bewegingen aan het 
gezicht tot de totale opname.

Revitaliserend Serum

Antioxidant

Decongestivum. Anti-wallen

Antioxidant met verse cellen


