


Een vette huid is bijzonder teer en gevoelig, 

straalt niet, glimt en er kan 

huidverstopping optreden. Dit huidtype 

wordt gekenmerkt door een vette 

structuur, rimpels die minder 

zichtbaar zijn dan bij de normale 

huid en zichtbare poriën die kleine 

ontstekingen vertonen. Het 

probleem begint wanneer de 

talgklieren overmatig werken en 

permanent een vetafscheiding 

produceren die de frisheid en 

helderheid verstoren. De dode 

cellen stapelen zich op in de poriën 

en bemoeilijken op die manier dat 

de talg naar buiten komt. De vorming 

van mee-eters wordt in de hand 

gewerkt en bovendien bevordert het 

teveel aan talg bacterievorming, wat 

een microbieel onevenwicht doet 

ontstaan dat binnendringt in de mee-eter. 

Dit leidt tot een ontstekingsproces met als 

gevolg de ontwikkeling van acné. De lijn 

ABIPURIFY BALANCE werd ontwikkeld om op een 

doeltreffende manier de symptomatologie en de 

problemen te behandelen die voorkomen bij 

een vette huid. De producten leveren de 

juiste structuren voor dit 

huidtype evenals nieuwe 

actieve stoffen van de 

laatste generatie.
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BIO PERFORMANCE REFINER

Een sebum regulerend en reinigend serum met een 
verhoogd seringextract. Maakt de huid mat en vermindert 
imperfecties. Regelt de essentiële biologische 
mechanismen die een vette huid en de vorming van 
huidimperfecties veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing: Dagelijks ‘s avonds te gebruiken op het 
gezicht, de hals en de halslijn door middel van opwaartse 
masserende bewegingen tot het product volledig 
opgenomen is.

Bio Geraffineerd Serum

SEBUM REDUCER

Lichte crèmegel rijk aan bucco-extract en alle vitamines 
van de groep B die de talgafscheiding regelen zodat de 
huid mat wordt en imperfecties verdoezeld worden. Maakt 
de poriën glad en mat waardoor de huid een gezond en 
gaaf uitzicht krijgt.

Gebruiksaanwijzing: ‘s Ochtends aanbrengen op het 
volledige gezicht door middel van opwaartse bewegingen 
tot het product volledig opgenomen is.

Balancerende Créme                                                   

PURIFIER ACID

Deze gel wordt speciaal aanbevolen voor de vette en/of 
acné huid. Bevat vitamine B3 en een lipoaminozuur die 
samen met de glycolzuur gel de verdikking van de 
hoornlaag tegengaat en het verwijderen van sebum en 
mee-eters bevordert.

Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken ‘s avonds om de andere 
dag. Een dunne laag aanbrengen tot het product volledig 
opgenomen is. Na 10 minuten wrijvende bewegingen met 
de vingers maken zodat het teveel aan hoornlaag 
weggenomen wordt. Nadien het gezicht reinigen met 
Abical en bio serum aanbrengen.

Glycolzuur Gel                         
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• Collageen • Aloë vera
• Beschermende osmolyten            

• Bucco-extrac
• Vitamines B3, B6, B9

• Vitamine B3   • Lipoaminozuur


