


De plasticiteit van de hoornlaag is in grote 

mate afhankelijk van de vochtinhoud. 

Normaal gezien gaat men ervan uit 

dat wanneer deze lager dan 11% is, er 

een toestand van deshydratatie 

optreedt die zich vertaalt in een 

vermoeide indruk, schilfervorming en 

een gevoel van gespannenheid. Het 

gamma ABIMOIST SYSTEM is erop 

gebaseerd om een verbetering 

te bewerkstelligen van de 

hoeveelheid beschikbaar vocht 

voor alle cellulaire functies. 

Deze producten zijn 

aangewezen voor de 

normale en de droge huid en 

kunnen zowel in normale 

omstandigheden als in 

ongunstige 

klimaatomstandigheden gebruikt 

worden waarbij een verlies aan 

vocht toeneemt (hoge verwarming, 

wind enz.)
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ABISOME II

Rehydraterende vloeistof, droog aanvoelend en rijk aan 
collageen en aloë vera die ervoor zorgt dat het vocht 
beter vastgehouden wordt en zo het volume  en de 
hoeveelheid vocht in de cellen behouden blijft.
Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken ‘s avonds om het verlies 
van hydratatie tijdens de dag te herstellen. Te gebruiken 
vóór de dagcrème in gevallen van extreme deshydratatie 
(verblijf op het platteland, wind, enz). Het product aanbren-
gen op het gezicht, de hals en de halslijn en met opwaart-
se bewegingen masseren.

Hydro-zuurstofhoudende vloeistof  

HYDRA o2 GEL MASK

Een multicomponent masker met papaïne en aminozuren die 
helpen om de hoornlaag te verwijderen en goede 
eigenschappen bezit om vocht vast te houden, te 
absorberen en stevig te bevestigen wat leidt tot een 
natuurlijke matrix. Bovendien heeft dit masker een 
uitgesproken anti-oxiderende werking en een stimulerend 
effect op de epidermische regeneratie.
Gebruiksaanwijzing: Een fijne laag aanbrengen op het 
gezicht, de hals en de halslijn na de dagelijkse 
avondverzorging. De hele nacht laten inwerken. ‘s Ochtends 
de gewone verzorging doen en de producten aanbrengen.

Regenerend hydromasker

AQUA RESET

Een combinatie van vitamine B3, provitamine B5, natuurlijke 
hydraterende factoren hyaluronzuur en beschermende 
osmolyten. Beschermt tegen uitdroging en deshydratatie 
veroorzaakt door UV-stralen. Rehydrateert geleidelijk de 
verschillende huidlagen.

Gebruiksaanwijzing: Dagelijks ‘s ochtends te gebruiken op 
het gezicht, de hals en de halslijn. Een kleine hoeveelheid 
aanbrengen en met opwaartse bewegingen uitsmeren.

HYDRACTIVE RESERVATION

Gel van aloë vera verrijkt met vitamine B5 en natuurlijke 
suikers. Hydrateert en herstructureert de huid en 
harmoniseert de vochtregeling. De waterreserves 
vergroten, de vochtcirculatie verbetert in  alle huidlagen 
en het vochtverlies is beperkt.

Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken ‘s avonds om het 
hydratatieverlies van de dag te herstellen. Aan te brengen 
vóór de dagcrème in situaties van extreme deshydratatie. 
Het product aanbrengen op het gezicht, de hals en de 
halslijn met opwaartse masserende bewegingen.

Superhydraterende crème

Hydroregulerende gel    
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• Collageen • Aloë vera
• Beschermende osmolyten

• Papaïne • Vitamine B 5
• Beschermende osmolyten  

• Hyaluronzuur  -Vitamine B3
• Beschermende osmolyten

• Aloë vera  • Vitamine B5
• Natuurlijke suikers


