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VERZORGINGSPRODUCTEN
VOOR LICHAAM
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De sleutel voor een ideaal lichaam is stevigheid, 
mooi afgelijnde contouren en een stralende en 
zachte huid. Dit bereik je door de optimalisatie 
van de natuurlijke cyclus van huidvernieuwing, 
namelijk door de huid te voorzien van voldoende 
vitale voedingsstoffen en ervoor te zorgen dat 
de onzuiverheden en ongewenste stoffen op 
een efficiënte manier verwijderd worden.

De lijn lichaamsverzorging van ABIDIS biedt een 
uitgebreid gamma aan producten om een 
gezonde huid te bevorderen.

EXFOLIANTEN
De exfoliatie van de lichaamshuid als 
schoonheidsbehandeling moet een 
vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze 
lichaamshygiëne.

De exfolianten ABIDIS CORPORE zijn gebaseerd 
op suiker en cellulose als exfoliërende factor 
en kunnen bovendien een koude- of 
warmte-effect  toevoegen om het gekozen 
schoonheidspatroon te verbeteren.

ABISCRUB
Exfoliërende Douchegel
Een exfoliërende gel voor bad en douche. Reinigt de huid en verwijdert  op 
een zachte manier de dode cellen om de regeneratie van het weefsel 
mogelijk te maken. Bevat geen plastieken deeltjes. Gebruiksaanwijzing: breng 
een kleine hoeveelheid aan op de handpalm, met draaiende bewegingen 
uitsmeren en een gewone douche nemen.

ABISCRUB HOT
Exfoliant Met Warmte-Effect
Exfoliërende gel met warmte-effect die de dode cellen op een zachte 
manier verwijdert en de huid voorbereidt op het opnemen van de actieve 
stoffen. Bevat geen plastieken deeltjes. Gebruiksaanwijzing: de huid 
bevochtigen. Een kleine hoeveelheid van het product aanbrengen en de te 
behandelen zone masseren. Overvloedig spoelen met water.

ABISCRUB COLD
Exfoliant Met Koude-Effect
Exfoliërende gel met koude-effect die de dode cellen op een zachte manier 
verwijdert en het energetisch niveau op cellulair vlak verhoogt. Bevat geen 
plastieken deeltjes. Gebruiksaanwijzing: de huid bevochtigen. Een kleine 
hoeveelheid van het product aanbrengen en de te behandelen zone 
masseren. Overvloedig spoelen met water.
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ABILINE PREVENT
Drainerende Oplossing
Speciale drainerende oplossing voor de strijd tegen cellulitis in een aanvangsstadium. Met drainerende en 
decongestionerende extracten zoals verbena, kruidnagel en vlierbloesem, die de toxische stoffen elimineren, de 
capillaire wanden versterken en ze omzetten in krachtige anti-oedemateuze elementen. Gebruiksaanwijzing: één 
keer daags in poedervorm aanbrengen op de te behandelen zone en masseren tot het product volledig 
opgenomen is.
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LIPOACTIEVE PRODUCTEN
De onesthetische opslag van vetten is één van de problemen 
die ons het meest bezighoudt om een gezond uiterlijk te 
behouden. ABIDIS CORPORE heeft zich gebaseerd op de 
laatste ontwikkelingen van de cellulaire fysiologie om een 
compleet gamma producten te ontwikkelen die speciaal 
gericht zijn op de aanpak van specifieke problemen in functie 
van het lichaamsdeel en de graad van het probleem. Op deze 
manier zijn er vier soorten lipolytische producten en één 
lipogeen product ontstaan:

ABILINE FORTE
Lipolytische Crème
Een crème met anticellulitis en reducerende eigenschappen gebaseerd op een extract van zeepapaver en 
plantaardige cafeïne die de ophoping van vetten verminderen. De extracten van muizedoorn en Indische kastanje 
brengen het vastgehouden vocht in beweging en een permanent gebruik vermindert de “sinaasappelhuid” en 
reduceert het volume. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op de te behandelen zone, van distaal naar proximaal met 
masserende, draaiende bewegingen tot het product volledig opgenomen is.

ABILINE DRY OIL
Lipolytische Droge Olie 

Aangewezen als hulpmiddel in de behandeling van cellulitis in om het even welk stadium. De olie van groene koffie 
is rijk aan chlorogenisch zuur die de activering van een proteïne bevordert die het losmaken van vet buiten de 
vetcel stimuleert. Gebruiksaanwijzing: bij voorkeur ‘s ochtends gebruiken. Een kleine hoeveelheid aanbrengen op 
de handpalm en de te behandelen zone masseren tot het product volledig opgenomen is.

Modellerende crème
Modellerende crème voor meer volume. Ideaal voor het remodelleren van de boezem en de bilspieren. 
Gebaseerd op een extract van zhi mu, een plant afkomstig uit Azië die de differentiatie van de vetcellen en de 
verspreiding ervan in de te behandelen zones stimuleert en de vetophoping bevordert en zo een toename in 
volume teweegbrengt. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op de te behandelen zone door middel van zachte, 
opwaartse masserende bewegingen tot het product volledig opgenomen is.

ABIFLAT

Synergetische verbinding van de hartbladige kogelbloem bekomen de ontwikkeling van plantaardige cellen en 
extract van gember en plantaardige cafeïne. Bestrijdt de vetophoping, vooral in de buikzone. Gebruiksaanwijzing: ‘s 
ochtends en ‘s avonds aanbrengen op de buik door middel van ronddraaiende bewegingen in wijzerzin en op de 
zijkanten door middel van een knedende massage tot het product volledig opgenomen is.

Remodellerende crème platte buik

ABIMODELING
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HERSTRUCTURERING VAN DE HUID

Alhoewel de huid van het lichaam minder 
blootgesteld is aan exogene veroudering 
dan het gezicht, zijn er toch een reeks 
andere factoren zoals zwangerschappen 
of gewichtsveranderingen die de huid van 
het lichaam stress bezorgen en die om een 
specifieke behandeling vragen.

Daarom heeft ABIDIS CORPORE 3 specifieke 
producten ontwikkeld om de huid te
laten herstellen van deze speciale 
omstandigheden.

ACID RESTORER
Een Zuur Crème
Een crème voor gezicht en lichaam die helpt om de zuurmantel van de huid te 
herstellen door zijn natuurlijke ph in evenwicht te brengen. Vooral aangewezen na 
ontharing of elk ander proces die de zuur ph van de huid gewijzigd heeft. 
Gebruiksaanwijzing: Een kleine hoeveelheid aanbrengen op de te behandelen zone 
door middel van een zachte massage tot het product volledig opgenomen is. 

STRETCH MARKS ERASER
Vervaging Van Striemen 
Etnobotanische oplossing voor de behandeling van striemen. Verbinding van twee 
actieve stoffen: darutoside onttrokken aan de Siegesbeckia Orientalis en een 
extract van centella asiatica rijk aan asiaticoside. Verhoogt de hydratatie van het 
weefsel wat voor een verhoging van het  elastisch vermogen zorgt. Herstelt het 
beschadigd bindweefsel en stimuleert het metabolisme en het vermogen van 
cellulaire regeneratie. Gebruiksaanwijzing: Een kleine hoeveelheid van het product 
aanbrengen op de te behandelen zone door middel van een zachte massage tot 
het product volledig opgenomen is.

ABIFIRM
Versterkende Crème
Bevat een derivaat van organisch silicium gecomplexeerd met hydroxyproline, een 
precursor van collageen die de synthese optimaliseert.  Silicium is een bestanddeel 
van het bindweefsel van de huid die een aandeel heeft in de vorming en 
organisatie van de extracellulaire matrix. De concentratie van silicium vermindert 
naarmate de leeftijd, tast de structuur van het weefsel aan en leidt tot 
rimpelvorming en veroudering. Op deze manier levert organisch silicium stevigheid 
en elasticiteit aan de huid door de verdeling van fibroplasten te stimuleren met de 
daaruit voortvloeiende toename in de synthese van collageen. Gebruiksaanwijzing: 
Aanbrengen op de te behandelen zone, van distaal naar proximaal, met 
uitbreidende bewegingen tot het product volledig opgenomen is.
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THERMOGENE 
PRODUCTEN

Producten die de 
temperatuur plaatselijk 
verhogen of verlagen 
waar ze worden 
aangebracht, zijn heel 
nuttig om de activiteit 
te bevorderen van de 
aanwezige actieve 
stoffen in de specifieke 
producten.

COLD ALOE TERMIC GEL
Gel Met Koude-Effect
Koude ontspannende gel, met decongestieve en verfrissende eigenschappen. Helpt 
om de microcirculatie te verbeteren, decongestioneert het weefsel en zorgt voor 
een ontspannend en kalmerend effect. Aanbevolen voor : slechte circulatie, zware 
benen en/of vasthouden van vocht. Biedt verlichting bij gespannen spieren. 
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen door middel van een zachte massage met 
opwaartse bewegingen van distaal naar proximaal tot het product volledig 
opgenomen is.

WARM ALOE TERMIC GEL
Gel Met Warmte-Effect
Hyperemische gel speciaal geschikt om zones met plaatselijk vet te behandelen. 
Gebaseerd op een derivaat van vanilline van de laatste generatie die een 
verhoging van temperatuur in de zone produceert zonder de negatieve effecten 
van roodheid die bij het gebruik van andere traditionele actieve stoffen optreedt. 
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op de te behandelen zone door middel van een 
massage met cirkelvormige bewegingen tot het product volledig opgenomen is.


