
3.0





CNC Skincare

3

Geachte klant,
CNC is steeds op zoek naar oplossingsgerichte huidververbetering met innovatieve 
werkstoffen en de voortdurende bereidheid om ons verder te ontwikkelen.

Ons doel is om u kwalitatief hoogwaardige en effectieve huidverbeteringsproducten 
te leveren en de beste service te bieden. Dit verliezen wij nooit uit het oog en blijft 
onze focus. Door ons uitgebreide trainingsaanbod en ons unieke CNC Grow Concept 
heeft u altijd de mogelijkheid om uw kennis voortdurend te verdiepen en nieuwe 
ontwikkelingen te leren. 

Als officieel distributeur voor CNC Skincare in België is het ons een  
genoegen u de nieuwe catalogus te mogen voorstellen.

Wij danken u voor uw loyaliteit en vertrouwen en kijken uit  
naar een succesvolle samenwerking de komende jaren.

Met verzorgende groeten namens het gehele 
HEBEA PROFESSIONAL TEAM 30

jaar

CNC
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CNC streeft ernaar om aan haar klanten de meest innovatieve en revolutionaire 
huidverzorgings- en huidverbeteringsproducten te bieden. Door de verschillende 
decennia heen heeft dit geleid tot een zeer breed assortiment met meerdere 
geavanceerde specialisaties. 

Hier mee is CNC uitgegroeid tot een Premium merk voor instituten en salons die zich willen onderscheiden en zich willen 

specialiseren in huidverbetering in plaats van huidverzorging. Indien u uw behandelingen naar een hoger niveau 

wilt brengen, wilt groeien door unieke specialisaties en uw klanten de beste behandelingen wilt geven, dan is CNC uw 

partner vanwege het unieke concept.

CNC Dermaceutische  
Huidverbetering
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In tegenstelling tot de meeste merken verplicht CNC u niet om een duur startpakket af te nemen indien u met dermaceutische 

huidverbetering wilt starten. U kunt zelf uw productassortiment samenstellen zonder verplichte startorder. Bij CNC volgen we het 

principe dat u de baas bent in uw eigen zaak. Ú bepaalt wat u wel of niet wilt, ú bepaalt of u met enkele producten of uitgebreid 

assortiment start en ú bepaalt of u de basisbehandelingen of alleen enkele specialisaties wilt aanbieden. Zonder verplichte 

pakketafnames en zonder verplichte jaarafname. Dus ook geen risico dat u het merk ‘kwijt raakt’ als u bepaalde opgelegde 

minimumafnames niet haalt, zoals veel merken als eis stellen.

Uiteraard is het wel mogelijk om gebruik te maken van verschillende startpakketten of, indien u al een ander merk heeft, een 

dermaceutische specialisatiemodule toe te voegen aan uw bestaande behandelaanbod.

CNC biedt u verschillende mogelijkheden zodat u zelf het pakket kunt kiezen dat binnen het door u vooropgestelde budget 

ligt. Bij de pakketten ontvangt u een gratis training over algemene kennis van dermaceutische huidverbetering, productkennis, 

productachtergrond, behandelplannen, opbouw behandelaanbod, adviesprijsstelling, etc.

U kunt kiezen uit 2 startpakketten die Fundamental pakketten genoemd worden, omdat dit de fundamenten zijn waarop u in de 

toekomst verder kunt bouwen volgens het unieke CNC Grow Concept. 

U heeft hierbij de keuze uit 2 pakketten:

>  Classic PLUS Fundamental Pakket 
>  Aesthetic pharm Fundamental Pakket 

Bij beide pakketten heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor de optie om volledig manueel te werken of te werken met het 

unieke Diamant Micro Dermabrasie (DMD).

Uw Fundamental pakket kunt u naar eigen believen (direct of achteraf) uitbreiden met de exclusieve VIP (Very Intensive Product) 

producten waarmee u VIP behandelingen aan uw klanten kunt bieden. Hiermee kunt u per seizoen of periodiek nieuwe exclusieve 

producten en behandelingen in de spotlight zetten om variatie aan uw klanten te bieden en nieuwe VIP behandelingen te 

introduceren.

Starten met CNC

Fundamental Pakketten
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Meer dan wie ook begrijpt CNC dat alles begint met een goede basis, de fundamenten waarop verder gebouwd kan worden. 

Hiervoor is het  CNC Grow Concept ontwikkeld, dat de instap naar dit exclusieve merk gemakkelijk maakt en u helpt om te groeien 

en te specialiseren. Dit kan door uit te breiden met specialisatiemodules die u door middel van training en begeleiding steeds naar 

een hoger niveau brengen.

Het CNC Grow Concept is uniek binnen de schoonheidsbranche: u start op de wijze zoals u wilt en naarmate u groeit, groeit CNC 

met u mee. Voor elk instituut is er een pakket dat een verantwoorde start met CNC mogelijk maakt zonder risico´s. 

Met uw instituut en uw wensen als uitgangspunt kunt u van start gaan met een van de Fundamental   Pakketten naar keuze voor 

het geven van gelaatsverzorging in uw instituut en met producten voor verkoop aan uw klanten. Vervolgens kunt u uitbreiden en 

groeien door het toevoegen van specialisatiemodules. Hiermee kunt u steeds nieuwe behandelingen en producten introduceren, op 

het moment dat u dat wenst met specialisaties die u interesseren.

CNC is inmiddels het toonaangevende Premium merk op gebied van dermaceutische huidverbetering. De specialisatiemodules van 

CNC helpen u om met uw instituut te groeien naar meer geavanceerde behandelingen op een nog hoger niveau. Op deze wijze 

groeit u samen met CNC naar een autoriteit op gebied van huidverzorging en huidverbetering in uw regio.

Deze modules zijn op zichzelf staande specialisaties, waarbij het niet nodig is dat u een Fundamental Pakket heeft afgenomen. Elke 

module heeft een eigen opleiding met een productenpakket om de gespecialiseerde behandelingen uit te voeren. Indien u met een 

ander merk werkt maar u wilt wel een dermaceutische specialisatiemodule van CNC volgen, dan is dit perfect mogelijk.

CNC biedt de volgende specialisatiemodules:

• Glycoderm Fruitzuren  
 Module
• Skin Lipid Matrix Module
• Aesthetic World Module
• Stem Cell DNA Module

• MicroSilver BG™ Module
• White Secret Module
• Coupersose Reducing  
 Module
• Vita Power Module

• Men Relax Module
• Moments of Pearls
• Retail Opportunities

CNC Grow Concept

Specialisatie Modules
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Dermaceutische huidverbetering 
in plaats van cosmetische 
huidverzorging
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CNC is expert in dermaceutische huidverbeteringsproducten van topniveau voor gelaat 
en lichaam. De basis hiervan is het steeds ontwikkelen van  high-tech formules en het 
gebruiken van zeer actieve ingrediënten en werkstoffen. De laatste nieuwe technologieën, 
innovaties en ontwikkelingen in anti-aging onderzoek zorgen ervoor dat de CNC 
producten en de huid de perfecte symbiose te zijn.

Vitamines, anti-oxidanten, fruitzuren, hyaluronzuren en peptides in hoge concentraties als ook verschillende  zonnebeschermers 

geven een effectieve oplossing voor elk huidtype en huidprobleem. Moderne huidverzorging is veel meer dan enkel het ‘goed 

gevoel’ geven maar moet ook beschermen, regenereren en de huid helpen zichzelf te beschermen en zichzelf te verbeteren. 

Deze huidverzorgingsformules werden speciaal ontworpen om te voldoen aan de 
specifieke behoeften van de veeleisende huid. Alle producten ondersteunen de huideigen 
processen en verbeteren het duurzaam aspect van een beter uiterlijk.

De ultra-effectieve dermaceutische huidverbetering is  
gebaseerd op het volgende behandelingprincipe:

1.
Voorbereiding 
huidoppervlak 
Verwijderen van verhoornde 
dode cellen met fruitzuren of 
microdermabrasie

2.
Epidermale   
opbouw
Vullen van de cellagen met een 
hoge dosis hyaluronzuur en 
intensief werkzame stoffen

3.
Regeneratie  
van de huid
inbrengen van de huid identieke 
eiwitten en lipiden om het 
huidoppervlak glad te maken

Grow Concept: Fundamental Training

classic PLUS
Intelligente dermaceutische 
huidverzorging met Anti-Aging-PLUS

aesthetic pharm
Intensieve dermaceutische 
huidverbetering met hoog gedoseerde 
ingrediënten

Diamant Microdermabrasie
Uw Fundamental uitbreiden met Anti-
Aging behandeling van het hoogste 
niveau



VIP Producten
Exclusieve producten 
voor de veeleisende 
klant

White Secret
Het Power-Trio tegen 
pigmentvlekken en 
ouderdomsvlekken

aesthetic world
Systeembehandeling 
gericht op effectieve 
anti-aging

Skin Lipid Matrix
Cell-identieke 
anti-aging voor de ultra 
gevoelige en allergisch 
reagerende huid

CNC Skincare
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De verschillende specialisatie modules zijn op elkaar afgestemd om in combinatie met de 
Fundamental of met elkaar te gebruiken, maar ook als op zich staande losse dermaceutische 
specialisaties toe te passen in elk instituut als aanvulling op uw huidverzorgingsmerk.

Grow Concept: Specialisatie modules

GlycoDerm  
fruit appeel
Dermaceutische glycol-
zuren en fruitzuren

men relax
Afgestemde producten 
voor de steeds groter 
wordende doelgroep

face one  
STEM CELL DNA
Stamcelbehandeling, de 
sleutel naar de eeuwige 
jeugd

Retail 
Opportunities
Verhoog uw omzet met 
display verkoop

MicroSilver BG™
Het krachtige bescher-
mingsschild  voor de 
huid

vita power
De bouwstenen voor 
de vernieuwing van de 
huid

Couperose 
Reducing
Effectieve couperose 
reducerende behande-
ling gericht op de rode 
adertjes

Moments of Pearls
Duik in een zee van 
schoonheid

SUN
Werkzame bescherming 
tegen vroegtijdige 
huidveroudering



De intelligente verzorgingslijn 
met anti-aging-PLUS!
Tegenwoordig is een uitsluitend verzorgende cosmeticalijn niet meer voldoende. De aandacht wordt steeds meer gericht op 

anti-aging en zowel vrouwen als ook mannen willen het verouderingsproces doelgericht vertragen. Tevens is de huid onderhevig 

aan veranderingen naarmate de jaren verstijken, zoals vochtverlies, couperose, roodheden en het verschijnen van rimpels, die om 

een high-tech verzorgingslijn vragen. Met de Classic PLUS lijn is er nu voor nieuwe salons en instituten die die met dermaceutische 

werkstoffen willen werken, een high-tech oplossing is die betaalbaar is en voor alle leeftijdscategorieën geschikt is. 

De onderstaande Classic PLUS producten worden in het Classic PLUS Fundamental pakket 
aangevuld met de benodigde cabineproducten voor complete behandelingsprogramma’s 
voor alle huidtypes en leeftijden.
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CABINEPRODUCTEN 

CNCK02001 DiHyal Hydro Cremegel 150 ml
CNCK02002 DiHyal Soft Creme 150 ml
CNCK02003 DiHyal Structure Creme 150 ml

  

CNCK02004 DiHyal Sensitive Fluid 50 ml
CNCK02005 DiHyal Eye Correction Serum 30 ml

THUISVERZORGING

CNCV02001 DiHyal Hydro Cremegel 50 ml
De ideale 24-uursverzorging voor de normale en vochtarme huid. Bevat het nieuwe DiHyal Anti-
Aging werkstoffensysteem voor duidelijk meer hydratatie en zichtbaar minder rimpels binnen 28 
dagen.
Werkstoffen: Hyaluronzuur (kort- en langketenig), Macadamianoot olie, Biotech-Oligosaccharide, Vitmine C en E

CNCV02002 DiHyal Soft Creme 50 ml
24-uurs crème voor de veeleisende, vochtarme en lipide-arme huid. Het DiHyal werkstoffensys-
teem verhoogt de epidermale hydratatie en vult lipidetekorten aan. Duidelijke resulaten binnen  28 
dagen, een gladdere huid en minder droogterimpels. 
Werkstoffen: Hyaluronzuur (kort- en langketenig), Roodalgen extract, Biotech-Oligosaccharide, Macadamianoot olie, Shea 
Butter, Vitmine C en E

CNCV02003 DiHyal Structure Creme 50 ml
Rijke 24-uurs crème voor de rijpere, regeneratiebehoeftige huid. Het nieuwe DiHyal 
werkstoffensysteem zorgt voor een omvattende regeneratie van het huidweefsel. Het verhoogt het 
vochtgehalte en weerstand tegen invloeden van buitenaf en versterkt de huidbarrière. Voor een 
gladdere huid met duidelijk minder droogterimpels in slechts 28 dagen. Beschermt tegen vroegtijdige 
huidveroudering door gestabiliseerde Vitamine A, C en E.
Werkstoffen: Hyaluronzuur (kort- en langketenig), Macadamianoot olie, Biotech-Oligosaccharide, Shea Butter, Vitmine A, 
C en E

CNCV02004 DiHyal Sensitive Fluid 30 ml
Hoogactief serum voor het kalmeren van de gevoelige, geïrriteerde huid. Het vermindert 
doelgericht roodheden en trekkerigheid van de huid. Bij langdurig dagelijks gebruik ook zeer geschikt 
om couperose te behandelen. Het nieuwe DiHyal werkstoffensysteem geeft meer vocht aan de huid, 
waardoor minder doogterimpels binnnen slechts 28 dagen.
Werkstoffen: Hyaluronzuur (kort- en langketenig), Biotech-Oligosaccharide, Macadamianoot olie, Biophytex, Vitamine E, 
ProVitamine B5, Calendula extract, gist extract

CNCV02005 DiHyal Eye Correction Serum 30 ml
Hoogactief oogserum met caffeïne. Zorgt voor de afvoer van opgehoopt weefselvocht en zwellingen 
onder de ogen. Tweevoudig gecombineerd hyaluronzuur reduceert droogterimpeltjes rondom de 
ogen en verbetert de hydratatie. Een extract uit de purpur roodalg verstrakt en geeft een comfortabel 
fris gevoel. Geschikt voor alle huidtypes om wallen, zwellingen en rimpels te verminderen. 
Werkstoffen: Purpur Roodalg extract, kort- en langketenig Hyaluronzuur, Caffeïne



classic PLUS

De Classic PLUS lijn is gebaseerd het de innovatieve DiHyal 

werkstoffensysteem en de unieke biotech-oligosachariden. Kort- en 

langketenig hyaluronzuur zorgen voor een duurzame opvulling van de rimpels 

in de diepere lagen van de huid en tevens direct zichtbaar en voelbaar aan 

de oppervlakte. De beide types hyaluronzuur worden effectief aangevuld 

met  een kortketenige biotech-oligosacchariden die diep doordringen in 

het huidweefsel en daar de huideigen hyaluronzuur synthese activeren. Het 

suikercomplex Pentavitin voorkomt het wash-out effect van lipiden in de huid 

en heeft een stabiliserend effect op de natuurlijke huidbarrière. 

Biotechnologische high-tech 
werkstoffen werken synergetisch met 

natuurlijke ingrediënten.

11



Systeembehandelingen op basis 
van hooggedoseerde werkstoffen

Dit huidbehandelingssysteem is 
uitsluitend na advies van onze 

regioverantwoordelijke verkrijgbaar.

Dit hoogwaardige huidbehandelingssysteem met hooggedoseerde werkstoffen is 
ontwikkeld voor het oplossen van specifieke huidproblemen. Van speciale reiniging en 
peeling, naar complexen en maskers tot de afsluiting en oogverzorging kunt u in de 
Aesthetic Pharm lijn uit een rijk assortiment van high-tech verzorgingen kiezen.
 

Criterium voor de ontwikkeling van deze producten is de wetenschap over de biologische processen 

in de huid en hun samenspel met hoogactieve werkstoffen. Deze wetenschap werd gebruikt voor de 

succesvolle ontwikkeling van onze producten. Het wordt aanbevolen om de voorbehandeling uit te 

voeren met de CNC fruitzuren om de hoogactieve, speciaal op het huidprobleem afgestemde  

producten op de huid te laten inwerken.

Voor alle verzorgingsproducten gelden  
de volgende richtlijnen:

> Zonder minerale oliën, er is een bijzonder huidverdraaglijk parfumolie  

gebruikt waarbij doelbewust 26 substanties vermeden worden die  

verdacht zijn als huidirriterende stoffen

> Zonder conserveringmiddelen die fomaldehyde afscheiden  

of halogenorganische stoffen bevatten

12
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BELANGRIJK:
Wilt u de volledige optimale werking van 

Aesthetic Pharm systeembehandeling 

bereiken?

Dan wordt geadviseerd de CNC fruitzuren-

behandeling of diamant microdermabrasie 

als voorbehandeling uit te voeren.

aesthetic
pharm
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Het recept voor succes
Het Doel
De eisen die aan ons en onze huid gesteld worden stijgen van dag tot dag. Verschillende allerdaagse invloeden en situaties 

beïnvloeden en belasten niet alleen ons, maar ook onze huid. Irritaties, onzuiverheden, pigmentstoornissen, grove poriën of  

rimpels zijn dan meestal het gevolg. CNC heeft zich tot doel gesteld een systeembehandeling te ontwikkelen die deze  

huidsituaties oplossingsgericht aanpakt en direct zichtbare resultaten oplevert.

Het Concept
De grens van de klassieke huidverzorging wordt verschoven naar preventieve systeembehandeling. Gericht, hooggedoseerd en 

uitermate werkzaam. CNC ontwikkelde de innovatieve dermaceutische behandelingslijn Aesthetic Pharm.

Uitgangspunt en zwaartepunt bij de ontwikkeling waren drie vakgebieden die u in uw 
concurrentiepositie voordeel geven:

De oplossing: Vanuit dit perspectief wordt een schoonheidssalon verheven naar een  
dermaceutisch instituut en worden gelaatsverzorgingen verheven naar  
gerichte systeembehandelingen. 

1.
Een speciaal voor elk 
huidprobleem aangepaste 
werkstofcombinatie die in zijn 
concentratie duidelijk boven 
alle cosmetische doseringen 
staat.

2.
Producten zonder minerale oliën. 
De producten bevatten een 
bijzonder een huidverdragelijke 
parfumolie die geen huidirritaties 
veroorzaakt. Zonder conserver-
ingsmiddelen die formaldehyde 
afscheiden of halogenorganische 
stoffen bevatten.

3.
Meerdere huidproblemen 
kunnen met slechts één 
gerichte behandeling  
opgelost worden.

14
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Reiniging &  
Peeling

Reinigingsproducten voor de perfecte voorbereiding van de behandeling
 

Deze verwijderen talgresten, make-up, vuildeeltjes en transpiratieresten van het huidoppervlak en zorgen voor een 

optimale voorbereiding van de behandeling. De speciale peeling lost verhoorning op en bevrijdt de huid van residuën.

aesthetic
pharm
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CABINEPRODUCTEN 

CNCK00120 Intensive Cream Cleanser 500 ml
CNCK00121 Intensive Face Tonic 500 ml
CNCK00130 Purifying Gel Cleanser 500 ml

  

CNCK00131 Purifying Face Tonic 500 ml
CNCK00140 Gentle Face Peeling 250 ml

THUISVERZORGING 

CNCV00120 Intensive Cream Cleanser 200 ml
Crèmige reinigingmilk met terugvettende werking. Reinigt grondig zonder te irriteren of 
uit te drogen. Geschikt voor de droge,  gevoelige huid.
Werkstoffen: Aloë Vera, Hamamelis, Macadamianoot olie, D-Panthenol, Allantoïne

CNCV00121 Intensive Face Tonic 200 ml
Alcoholvrije gelaatstonic met vochtinbrengende werking. Verfrist en beschermt de 
huidbarrière. Kalmeert en verzacht. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Aloë Vera, Hamamelis, D-Panthenol, PCA

CNCV00130 Purifying Gel Cleanser 200 ml
Reinigingsgel voor een beschermende en grondige reiniging. Verwijdert alle resten 
van talg en make-up. Bijzonder geschikt voor de vette en onzuivere huid. Ideaal als 
reinigingspreparaat voor fruitzuurbehandelingen.
Werkstoffen: Goudsbloem extract

CNCV00131 Purifying Face Tonic 200 ml
Alcoholhoudende gelaatstonic voor de onzuivere en vette huid. Werkt adstringerend, 
balanceert de talgproductie uit en is vochtinbrengend.
Werkstoffen: Salie extract, Oleanolzuur, NDGA, PCA

CNCV00140 Gentle Face Peeling 50 ml
Zachte korrelpeeling voor het verwijderen van oppervlakkige verhoorning. Geschikt 
voor alle huidtypes, met uitzondering van de gevoelige huid en bij couperose.
Werkstoffen: Abrikozenpitpoeder, Macadamiannoot olie, Allantoïne



Complexen
Behandelcomplexen voor effectieve behandeling van speciale huidcondities of huidproblemen.
 

De complexen zijn voor professioneel gebruik en voor thuisverzorging. Deze kunnen individueel per huidprobleem als 

ondersteuning van de verzorgingscrèmes toegepast worden. Samen met de basisverzorging vormen deze de optimale  

combinatie als systeembehandeling op dermaceutisch niveau.

16
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THUISVERZORGING 

CNCV00401 Lift Effect Complex 30 ml
Werkstoffencomplex (pH 7.3) als aanvullende verzorging. Zorgt voor een intensieve instant 
huidverstrakking. Maakt rimpels glad en hydrateert de huid. Geschikt bij rimpels en vermoeide huid.
Werkstoffen: Alfalfa extract, Algen extract, PCA

CNCV00403 Cellular Time Complex 30 ml
Werkstoffencomplex (pH 5.7) als aanvullende verzorging. Versterkt de collageen- en elastinevezels 
en hydrateert de huid. Zorgt voor het liften van de gelaatscontouren. Geschikt voor de rijpere, 
vermoeide huid en bij contourverlies.
Werkstoffen: Peptide, PCA, Algen extract

CNCV00404 Skin Renewal Complex 30 ml
Verzorgingsemulsie (pH 4.0) met fruitzuren. Lost verhoorning op en opent verstopte poriën. 
Geschikt voor alle huidtypes als intensieve peeling en in het bijzonder bij de vette huid met  grote 
poriën en bij hyperpigmentatie, rimpels en vermoeide huid.
Werkstoffen: Appelzuur, Wijnzuur, Citroenzuur, Glycolzuur

CNCV00405 Anti Irritation Complex 30 ml
Werkstoffencomplex (pH 5.8) als aanvullende verzorging. Kalmeert en verzacht. Hydrateert en 
versterkt de capillairen. Voor de gestresste, geïrriteerde huid en bij roodheden.
Werkstoffen: D-Panthenol, PCA, Escine, Algen extract, Calandula extract, Zoethout extract, Centella Asiatica extract

CNCV00406 Clear Skin Complex 30 ml
Werkstoffencomplex (pH 5.4) als aanvullende verzorging. Opent verstopte poriën, reguleert de 
talgproductie en verbetert de toevoer van vocht. Bij onzuivere huid en de huid met neiging naar 
comedonen.
Werkstoffen: Oleonolzuur, algen extract, NDGA, PCA

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00401 Lift Effect Complex 30 ml
CNCK00403 Cellular Time Complex 30 ml
CNCK00404 Skin Renewal Complex 30 ml

  

CNCK00405 Anti Irritation Complex 30 ml
CNCK00406 Clear Skin Complex 30 ml
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Verzorging
Systeemverzorging als bouwpakket – individuele behandelingsmogelijkheden  
voor elk huidprobleem
 

Deze dienen als geslaagde afsluiting van de instituutbehandeling en dienen als dag- en nachtverzorging voor thuisgebruik.

18
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CABINEPRODUCTEN 

CNCK00802 Pure Vitality Mask 250 ml
CNCK01001 Hydro 24-hour Depot 250 ml
CNCK00601 Skin Power Pure Vitamin A 50 ml
CNCK00902 Eye Contour Matrix 50 ml

  

CNCK01005 Skin Setup Matrix 250 ml
CNCK01006 Security Hydro Lotion 30 ml
CNCT00003 Flexibele mengschaal
CNCT00008 Crème spatel 

THUISVERZORGING 

CNCV00802 Pure Vitality Mask 50 ml
Rijk crèmemasker met intensief verstrakkend effect. De huid krijgt meer veerkracht en vitaliteit. 
Rimpels worden opgevuld en de teint wordt verbeterd. Geschikt voor de rijpere, regeneratiebehoeftige 
huid.
Werkstoffen: Jojobaolie, Macadamianoot olie, D-Panthenol, Allantoïne, Bisabolol, Faex, Zeezout, Zijdepoeder, Vitamine A 
Palmitate, Vitamine E-Acetaat

CNCV01001 Hydro 24-hour Depot 50 ml
Zachte, snel absorberende verzorging die het vochtgehalte van de huid verhoogt. Verfrist en 
verzacht. Geschikt voor de normale tot droge huid.
Werkstoffen: Imperata Cylindrica, Lupine extract, Squalane, Macadamianoot olie, Glycerine, Vitamine E-Acetaat, 
Hyaluronzuur, Aloë Vera

CNCV00601 Skin Power Pure Vitamin A 30 ml
Aanvullende emulsie voor kuurgebruik. Werkt intensief regenererend, verfijnt poriën, werkt 
keratolytisch en maakt rimpels gladder. Geschikt voor de rijpere, regeneratiebehoeftige huid, bij 
grove poriën, rokershuid en rimpels.
Werkstoffen: Vitamine A, Ceramide, Macadamianoot olie, Cholesterol, Allentoïne

CNCK00811 Hydro Marin Alginat 1000 ml
Poeder voor het aanmaken van een koud modellagemasker. Vochtinbrengend, verfrissend, kalmerend en verzachtend. 
Ideale masker met afsluitingseffect bij fruitzuurbehandeling, microdermabrasie of ultrasoon. Geschikt voor alle huidtypes. 300g 
poeder geeft 1000ml masker.
Werkstoffen: Algen extract



aesthetic pharm

19

THUISVERZORGING 

CNCV00902 Eye Contour Matrix 30 ml
Lichte oogcrème voor de gevoelige zone rondom de ogen. Vult rimpeltjes zichtbaar op 
en is vochtinbrengend. Maakt de huid glad en kalmeert. Geschikt voor alle huidtypes vanaf 
20 jaar.
Werkstoffen: Saccharide, Hyaluronzuur, Zijdepoeder, Allantoïne, Vitamine E, Shea Butter, Lupine extract, 
D-Panthenol

CNCV01005 Skin Setup Matrix 50 ml
Snel absorberende verzorgingscrème. Verstrakkend, vochtinbrengend en kalmerend. 
Versterkt de capillairen en nivelleert roodheden en irritaties. Verzacht en verzorgt. Geschikt 
voor de droge en gevoelige huid vanaf 25 jaar en bij roodheden en irritaties.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Saccharide, Vitamine E-Acetaat, Ceramide, Squalane, Centella Asiatica, Zijdepoeder, 
Escine, Jojobaolie, Mangopit olie

CNCV01006 Contra Melin Cream 50 ml
Speciaalcrème voor het ophelderen van hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken. 
Zorgt voor een egale teint en een frisse en effen uitstraling.
Werkstoffen: Moerbeiboom extract, Jojobaolie, Ferulazuur, Waltheria Indica, Hyaluronzuur, Allantoïne, UV-filter, 
Vitamine A Palmitaat

CNCV01009 Security Hydro Lotion 30 ml
Verzorgingslotion met talgreducerende en keratolytische werking. De huid komt 
opnieuw in balans. Geschikt voor de onzuivere, vette huid en bij hyperpigmentatie door 
onzuiverheden.
Werkstoffen: Moerbeiboom extract, Allantoïne, Oleanolzuur, D-Panthenol, NDGA, Bisabolol, UV-filter
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       =Ampullen kunnen gebruikt worden met ultrason.

Ampullen
Completerende, hooggedoseerde werkstofconcentraten  
voor de effectieve behandeling van speciale huidcondities of huidproblemen.
 

Voor snelle en zichtbare resultaten. De concentraten zijn voor professioneel gebruik. Deze kunnen individueel per huidprobleem 

als ondersteuning toegepast worden en zelfs onder de complexen gebruikt worden. Samen met de basisverzorging vormen deze 

de optimale combinatie als systeembehandeling op dermaceutisch niveau.

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00505 Lighting Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken. 
De tyrosinase wordt geremd en ongewenste pigmentatie wordt vereffend. Extracten uit fruitzuren 
zorgen bovendien  voor een opheldering en geven een egale teint.
Werkstoffen: Moerbeiboom extract, Allantoïne, Citroen extract, Wijndruif extract, Ananas extract

CNCK00504 Purifying Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij onzuivere of vette huid. Voorkomt 
ontstekingen en verzacht de huid. De talgproductie wordt gereguleerd en de huid tegen irritaties 
beschermd. De huid wordt gematteerd en weer in balans gebracht.
Werkstoffen: Salie extract, Allantoïne, Oleanolzuur, NDGA

CNCK00501 Lift Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij verslapte huid en rimpels. De 
vochthuishouding van de huid wordt uitgebalanceerd en het huidoppervlak wordt strakker.
Werkstoffen: Algen extract, Alantoïne, Pullulan, PCA 

CNCK00502 Moisturizing Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij de normale tot vochtarme huid. Voor elke 
leeftijd en heeft depot-effect. Hydrateert en geeft een aangenaam gevoel.
Werkstoffen: Imperata Cylindrica, Hyaluronzuur, Saccharide 

CNCK00503 Immun Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij roodheden, geïrriteerde of allergische 
huid. Werkt gelijktijdig verzachtend, stabiliserend en beschermend. Parfumvrij.
Werkstoffen: Oleanolzuur, vochtretentie complex, saccharide, Allantoïne 

CNCK00506 Colodermin Repair Concentrate 10x 2 ml
Werkstofampul als completerende verzorging bij rijpere, droge huid met rimpels. Zeer 
geschikt bij airconditioning. Gericht om de celfuncties te activeren en door de bijzonder hoge 
vochttoevoer voor een glad huidbeeld te zorgen.
Werkstoffen: Colostrum van geitenmelk, Genisteïne, vochtretentie complex, Lecithine
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CNCM41000 Ampoulen display leeg 
Vulbaar met 60 ampoulen. Exclusieve en hoogwaardige ampoulen display, eenmalig 
GRATIS bij afname van 60 ampullen naar keuze.

CNCT00010 Spray applicator voor ampoulen

CNCT00009 Applicatie pipet 10 St.

 

CNCK00511 Hyaluron Forte Serum STERIEL 10x 2 ml
Hoogwaardig vloeibaar gelserum met steriel hyaluronzuur. Zichtbaar anti-rimpel effect 
door diepwerkende hydratatie in de epidermis. Zorgt voor een grote vochtretentie en versterkt 
de huidbarrière. De ideale aanvulling gedurende dermaceutische huidbehandelingen. Wordt 
optimaal verdragen, zelfs door de zeer gevoelige huid. Vrij van geur- en kleurstoffen, vrij van olie 
en parabenen, vrij van PEG.
Werkstoffen: Hooggeconcentreerd hyaluronzuur

CNCK00512  Vitamin C Serum STERIEL 10x 2 ml
Werkstofampul als aanvulling voor de verzorging van de rijpere huid met hyperpigmentatie 
en ouderdomsvlekken. Vitamine C verhoogt de collageensynthese en beschermt tegen schade 
door UV-straling. Ouderdomsvlekjes, rimpels en ruwe huid wordt tot een minimum beperkt.
Werkstoffen: Vitamine C-Derivaat

CNCK00513 Cell Booster Serum STERIEL 10x 2 ml
Werkstofampul als aanvulling voor de verzorging van de droge en gevoelige huid. Het 
polysaccharide glycoïne stimuleert de celstofwisselingactiviteit en energieproductie in de 
huidcellen. De huid krijgt een frisse en gerevitaliseerde uitstraling en het trekkerige gevoel wordt 
gemininmaliseerd.
Werstoffen: Glycoïne

CNCK00514 AHA Fruitzuur ampoule 10x 2 ml
Multiactieve gelaatsverzorging met 10% fruitzuur. Zeer geschikt voor de rijpere, 
lichtbeschadigde huid met droogterimpeltjes en pigmentstoornissen. Ook voor de vettere huid 
met neiging tot onzuiverheden. De vochtbalans van de huid wordt geoptimaliseerd, het huidreliëf 
wordt gladder en de teint normaliseert. De huid ziet duidelijk gladder en frisser uit met kleinere 
poriën.
Werkstoffen: Glycolzuur, Citroenzuur, Appelzuur, Wijnzuur, Vochtretentiefactor Sodium PCA

CNCK00515 Power Lift Elixier 10x 2 ml
Werkstofampul als aanvullende verzorging voor alle huidtypes. De huid wordt gladder en krijgt 
door een revolutionair werkstofcomplex, een biochemische neuropeptide, een duidelijk lifting 
effect dat zich voltrekt binnen 2 uur na het aanbrengen en circa 8 uur aanhoudt. In combinatie 
met de Power Lift Cream kan het lift effect nog versterkt worden.
Werkstoffen: Biomimetische Peptiden, Pullulan, Panthenol

CNCK00516 After Sun Repair Fluid 10x 2 ml
Werkstofampul als aanvullende verzorging voor alle huidtypes, met name na zonnebrand. 
Panthenol, Zeekamille, Aloë Vera en Allantoïne werken ontstekingsremmend en kalmeren de huid. 
Ectoïne beschermt daarbij tegen vochtverlies en behoudt de elasticiteit. Rimpeltjes worden minder 
en nieuwe rimpelvorming wordt geremd.
Werkstoffen: Panthenol, Aloë Vera, Suikerbiet extract, Zeekamille, Ectoïne



Doordringen in  
ongekende diepte

Kinmasker V-Line

Met behulp van transportstoffen kunnen lipiden en  
wateroplosbare werkstoffen diep in de huid gebracht worden.
 

De verhoging van het zuurstofgehalte en de toename van de capillaire vaatjes kunnen een absorbtie effect vergroten. Hierdoor 

kunnen water en actieve werkstoffen die aan de draagstoffen zijn gekoppeld door de huid getransporteerd worden. Door de 

inkapseling van actieve ingrediënten in de draagstoffen wordt een constante geconcentreerde afgifte van de werkstoffen 

gespreid over meedere uren gerealiseerd, met een zeer hoog effect en efficiëntie van deze behandeling als resultaat.

Het kinmasker zorgt voor een intensieve verstrakking  
van de huid en het optrekken van de gelaatcontouren.
 

De multiactieve werkstofcombinatie is in staat om verslapte huidzones van wangen en kaaklijn zichtbaar op te trekken, strakker 

te maken, op te vullen, te verfrissen, hydrateren en de cellen te beschermen tegen de chronologische veroudering. De onderste 

gelaatszone krijgt haar oorspronkelijke jeugdige V-vorm weer terug.
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TIP
De Hydrogel Face and Neck Mask is ideaal 

om toe te passen na fruitzurenbehandeling, 

microdermabrasie of MesoPoratie 

behandeling.

Maskers  -  Hydrogel-Technologie 

CABINEPRODUCTEN EN THUISVERZORGING

CNCK00812 Hydrogel Face and Neck Mask 6 st.
High-tech masker met Instant-Lifting effect en reinigende verhelderende werking. Kalmeert 
irritaties en roodheden, ontspant en hydrateert de huid. Voor de rijpere huid, bij contourverlies en bij 
onzuivere en vette huid.
Werkstoffen: Kaolin, Collageen, Vitamine A, Vitamine E, Groene Thee, Tocopherol, Allantoïne, Aloë Vera extract

CNCK00905 Hydrogel Eye Pads 9x 2 st.
CNCV00905 Hydrogel Eye Pads 3x 2 st.
Verkoelende en verfrissende gelpads voor de ogen. Zeer geschikt voor de behandeling van wallen 
of tijdelijke zwellingen en voor de rijpere huid met rimpeltjes alsmede de vermoeide huid rondom de 
ogen.
Werkstoffen: Lotusbloem extract, komkommer extract, Aloë Vera extract, Groene Thee extract, Vitamine A, Vitamine E, 
Co-enzym Q10, Pompoenpit extract, Bamboe extract.

CNCV00910 Hydrogel Decolleté Mask 4 st.
Dit intensief hydraterende masker zorgt voor een strak en glad decolleté. Werkt preventief tegen 
ontsierende rimpels en hyperpigmentatie. Voor de normale tot vochtarme huid en de veeleisende, 
rijpere en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Collageen, Hyaluronzuur, Aloë Vera, Vitamine C, Niacinamide, Adenosine, Groene Thee extract, Co-enzym Q10

THUISVERZORGING

CNCV00911 Kinmasker V-Line 4 st.
Voorkomt contourverlies van wangen en kaaklijn. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Collageen, Hyaluronzuur, Aloë Vera extract, Groene Thee extract, Kaolin, Adenosine.
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Hydrogel-Technologie



De effectieve en  
werkzame maskerade
Word een maskerexpert en zorg voor klantenbinding door unieke en individuele 
behandelmogelijkheden in uw instituut. Deze maskers bieden passende oplossingen voor elke 
huidbehoefte en kunnen voor gelaat, hals, decolleté en handen gebruikt worden.
 

Het kan niet gemakkelijker. Per behandeling hygiënisch in sachets verpakte poedermaskers worden met koud water vermengd en 

met de spatel op de huid aangebracht. De ogen met wattenpads afdekken. De wattenpads kunnen uitstekend bevochtigd worden 

met MicroSilver BG™ Face & Body Spray of Aesthetic World Facial Tonic. Na de inwerktijd van 20 minuten kan het masker in één 

keer als een vlies afgenomen worden.

Het resultaat is een frisse en relaxte huid  
met een onovertroffen uitstraling!

TIP
Alle maskers zijn perfect 

als aanvulling op 

fruitzuurbehandeling en 

microdermabrasie, met 

uitzondering van het Enzym 

Peeling masker.

24

Maskers  -  Mask powder

CABINEPRODUCTEN

CNCK00803 soft     6x 30 gr.
Reinigend en verstrakkend masker voor de gemengde en onzuivere huid van elke leeftijd. 
Diatomeeënaarde versterkt de huidbarrière en herstelt de vochtbalans. Kaolin verwijdert de 
huidvetglans en heeft een reinigende en gelijktijdig verstrakkende werking. Lavendelolie werkt 
antiseptisch, celstimulerend en aangenaam verkoelend.
Werkstoffen: Diatomeeënaarde, Kaolin, Lavendelolie

CNCK00804 medium     6x 30 gr.
Regenererend en vitaliserend anti-aging masker voor de rijpere huid. Teunisbloemolie 
bevat photohormonen die de celstofwisseling en microcirculatie bevorderen. Chitin versterkt de 
beschermmantel van de huid en voorkomt vochtverlies. Waardevolle oliën en kruiden beschermen 
tegen uitdroging en geven de huid een zijdezacht gevoel.
Werkstoffen: Kaviaar extract, Teunisbloemolie, Chitin, Venkelolie, Dragon extract, Lavendelolie, Mirteolie, Basilicumolie, 
Pijnboomolie, Rozemarijnolie, Thijmolie

CNCK00805 strong     6x 30 gr.
Gladmakend en opbouwend anti-aging masker voor de rijpere, vermoeide en verslapte huid. 
Passiebloem bevat grote hoeveelheden aan Vitamine C waardoor de collageen- en elastineproductie 
gestimuleerd wordt en daarmee de huidcontouren verstevigd worden. Koraalmalve maakt glad 
en verstrakt de huid en gaat de vorming van rimpels tegen. Algen werken intensief hydraterend. 
Citroengeranium verfijnt de poriën en matteert de huid.
Werkstoffen: Passiebloem, Koraalmalve, Algen extract, Citroengeranium



Mask powder
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CABINEPRODUCTEN

CNCK00807 regulation    6x 30 gr.
Licht verwarmend speciaalmasker met verhelderend effect voor de rijpere, onzuivere 
en regeneratiebehoeftige huid. Zwarte Wilg en Gaultheria stimuleren de microcirculatie 
en zorgen voor een verbeterde celstofwisseling. Algen werken intensief hydraterend en 
herstellen de vochtbalans van de huid.
Werkstoffen: Zwarte Wilgen extract, Gaultheria extract, Algen extract.

CNCK00808 enzym peeling    6x 30 gr.
Een intensieve peeling met enzymatische werking voor alle huidtypes. Papaya en 
citroenolie lossen verhoorningen op en werken adstringerend. Algen voorzien de huid van 
vocht. Hyaluronzuur zorgt voor een extra hydratatieboost en maakt lijntjes en rimpeljes glad.
Werkstoffen: Papaya, Algen extract, Citroenolie, Hyaluronzuur

CNCK01204 couperose    6x 30 gr.
Zeer geschikt bij roodheden en couperose. Blauwe bosbessen extract versterkt de 
gevoelige vaatjes en reduceert de zichtbare capillairvertakkingen. Algen zorgen voor 
voldoende hydratatie en een aangenaam huidgevoel.
Werkstoffen: Blauwe Bosbessen extract, Algen extract

CNCK00810 whitening    6x 30 gr.
Verhelderend masker bij hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken. Moerbeiboom extract 
en wijndruiven remmen de melanineproductie en lichten pigment- en ouderdomsvlekken 
op. Vitamine C zorgt voor een aanvullende opheldering, werkt als antioxidant en stimuleert 
de collageenproductie.
Werkstoffen: Wijndruif, Moerbeiboom extract, Baikalglidkruid,Vitamine C

CNCK00813 STEM CELL Herba     6x 30 gr.
Aangenaam poedermasker om de jeugdige uitstraling van de huid te behouden. 
Appelstamcellen regenereren beschadigde huidcellen en beschermen de cellen tegen 
chronologische huidveroudering. Melkzuren werken keratolytisch en verfijnen het algemene 
huidbeeld en de poriën. Gelijktijdig verkrijgt de huid een stralend jonge uitstraling en frisheid.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Melkzuur

CNCK00806 cool    6x 30 gr.
Kalmerend en koelend masker voor de zongebruinde huid en oververhitte huid. 
Algen, Eucalyptus, Pepermuntolie en Menthol verfrissen de huid en geven een aangename 
verkoeling. Zijdepoeder geeft een ultieme zijdeglans en vereffen rimpels optisch. De huid 
voelt gekalmeerd en ontspannen aan.
Werkstoffen: Algen extract, Eucalyptus, Pepermuntolie, Menthol, Zijdepoeder

CNCT00005  Spatel
CNCT00010  Mini garde
CNCT00003  Flexibele mengschaal 



Werkstoffen van maritieme 
oorsprong, de basis van alle leven 
op aarde. 
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VIP producten  -  Moments of Pearls

Al het huidige leven in de wereld, in welke vorm dan ook, is oorspronkelijk ontstaan in de zee. Het is ontstaan vanuit de 

oerkrachten en heeft zich vanuit de allereerste eencellige levensvorm gedurende miljoenen jaren ontwikkeld tot complexe 

meercellige organismen zoals de mens. Het leven op de aarde heeft vele complexe vormen aangenomen, maar de 

oorspronkelijke oerprincipes zijn echter nauwelijks veranderd. Zo is bijvoorbeeld de samenstelling en concentratie van 

mineralen in de menselijke cellen vrijwel identiek aan die van algen en zeewater.

Algen zijn de fundamentele bouwstoffen uit de zee en zijn derhalve onontbeerlijk voor het bestaan van leven. Extracten 

van algen bevatten extreem werkzame stoffen die met succes toegepast worden bij anti-aging en huidverbetering. 

Daarnaast zijn parels het product van zéér geconcentreerde bouwstoffen en mineralen uit de zee. Met de unieke 

combinatie van algenextracten en parelextracten geeft de natuur het beste van zichzelf met alle ingrediënten uit de 

oer-oorsprong.

CABINEPRODUCTEN 

CNCK02200 Enjoy it 150 ml

THUISVERZORGING

CNCV02200 Enjoy It     50ml
Innovatieve en hoog-actieve 24-uurs verzorging met 3-voudig anti-aging effect. Met extracten 
van echte parels en waardevolle zee-algen zorgt deze crème voor een direct werkende en langdurig 
aanhoudende hydratatie. Bevat biomimetische lipo-tripeptides voor een gladder huidreliëf en 
oligosacchariden van maritieme oorsprong voor strakkere gelaatscontouren. Speciaal ontwikkeld voor 
de vochtarme, veeleisende en regeneratiebehoeftige huid. Dermatologisch getest en goedgekeurde 
huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen:Effectieve werkstoffen op basis van algen, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Saccharide, Aloë Vera, Bisabolol, 
Allantoïne, Vitamine E-Acetaat, Sheabutter, Mangopit olie, Parelextract.

Naast de VIP Moments of Pearls is er ook een zeer weldadige WELLNESS Moments of Pearls lijn voor 
anti-aging, moisturizing en body. Deze lijn kenmerkt zich door oase van fantastische mediterrane 
geuren die de geest onmiddellijk in vakantiestemming brengen en ontspannende massages die de 
zintuigen prikkelen met een totaalgevoel van diepe ontspanning en welbehagen.



Moments of 
Pearls
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3-voudig Hyaluron- 
zuurcomplex voor  
uniek Re-Aging effect
TriHyal Age Resist is de totaaloplossing voor de meest succesvolle behandeling om alle 
tekenen van huidveroudering te wissen.
 

TriHyal Age Resist verenigt driedimensionale verzorging op zeven verschillende niveaus in slechts drie verzorgingsproducten. Het 

huidbeeld bepaalt voor het grootste deel hoe oud men geschat wordt. Uiterlijke kenmerken zoals rimpels, roodheden, ruwe huid, 

grote poriën, huidirritaties, hyperpigmentatie en hangende oogleden maken iemand duidelijk ouder. Met TriHyal Age Resist kunnen 

deze kenmerken effectief teruggedraaid worden, met een strakkere, gladdere en jeugdige uitstraling als resultaat.

Hyaluronzuur vult de vochtdepots 
van de huid zichtbaar op en werkt 

huidvullend
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VIP producten  -  TriHyal Age Resist

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01010 TriHyal Age Resist Cream 100 ml
CNCK01011 TriHyal Age Resist Eye Cream 30 ml

  

CNCK01012 TriHyal Age Resist  150 ml
 Leave on Mask

THUISVERZORGING

CNCV01010 TriHyal Age Resist Cream 50 ml
High-Tech crème met 3-voudig gecombineerde hyaluronzuur. Kortketenig hyaluronzuur zorgt 
voor een diepteopvulling van rimpels en lijntjes, Langketenig hyaluronzuur verzorgt de huid aan de 
oppervlakte met intensieve hydratatie en cross-linked hyaluronzuur is in staat om rimpels en lijntjes 
direct op te vullen en te vervagen. Aanvullende werkstoffen zorgen voor verfijning van de poriën, 
reduceren roodheden, irritaties en hyperpigmentatie met een zijdezachte huid als resultaat. Voor de 
veeleisende, rijpere, regeneratiebehoeftige en hyperpigmenteerde huid.
Werkstoffen: 3-voudig gecombineerd Hyaluronzuur, stamcel extract uit de Alpenroos, Isostearyl-Isostearat, Larixzwam 
extract, Sint Paul’s Wort, Rabdosia Rubescens, Aloë Vera extract, Alpha-Bisabolol

CNCV01011 TriHyal Age Resist Eye Cream 15 ml
Een krachtige verzorgingscrème voor de zone rondom de ogen. De plantaardige ‘beauty-
Complex’ van 3-voudig gecombineerd hyalyronzuur en aanvullende hoogactieve ingrediënten 
liften duidelijk hangende oogleden. Vullen zichtbaar rimpels op en hebben een verzachtend effect 
op de huid. Donkere oogpartijen worden optisch verhelderd voor een stralende blik. Preventief en 
herstellend toe te passen op huidproblemen rondom de ogen. Geschikt voor de veeleisende, rijpere 
en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Saccharide, Shea Butter, 3-voudig gecombineerd Hyaluronzuur, Allantoïne, Bisobolol, Goudsbloem extract, 
Centella Asiatica extract, Gistproteïne, Sint Paul’s Wort, stamcel extract uit de Alpenroos, Aloë Vera extract, Phantenol, 
Muisdoorn extract, Escine, Zijdeboomschors extract

CNCV01012 TriHyal Age Resist Leave on Mask 50 ml
Dit unieke masker werkt als een schoonheidsslaap op de huid. De krachtige TriHyal 
werkstoffencombinatie uit kortketenig, langketenig en cross-linked Hyaluronzuur vult droogterimpels 
zichtbaar op en hydrateert de huid intensief. Larixzwam extract is in staat om grove poriën zichtbaar 
te verkleinen. Het resultaat is een gladde, stevige, verfijnde en frisse uitstraling. Het masker hoeft niet 
afgenomen te worden. Ideaal voor de veeleisende, rijpere en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Saccharide, Cupuacubutter, Bisabolol, 3-voudig gecombineerd Hyaluronzuur, Larixzwam extract, Aloe Vera 
extract, Vitamine E, Lecitine



TriHyal 
Age Resist
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4-voudig gecombineerd 
Hyaluronzuur en puur goud 
voor een strakke en gladde huid
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VIP producten  -  Effect Hyal4 Serum

THUISVERZORGING

CNCV00411 Effect Hyal4 Serum 30 ml
Een innovatief serum met een vochtinbrengend complex 
en 4-voudig gecombineerd hyaluronzuur. Geschikt voor 
de gemengde huid, normale tot droge huid als ook voor de 
veeleisende, rijpere en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Hoogmoleculaire, laagmoluculaire, cross-linked en 
liposomaal ingekapseld Hyaluronzuur, Goud, Lecithine, Phantenol 

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00411 Effect Hyal4 Serum 50 ml



Het innovatieve serum verenigt een hoogwerkzaam vochtinbrengend  
complex met 4-voudig gecombineerd hyaluronzuur.
 

Hoogmoleculaire, laagmoluculaire, cross-linked en liposomaal ingekapseld Hyaluronzuur zorgen ervoor dan de huid van 

binnenuit opgevuld wordt en een verstevigd en jeugdig strakke uitstraling krijgt.  Het Effect Hyal⁴ Serum geeft de huid 

nieuwe veerkracht, hydrateert duurzaam en intensief en vermindert rimpels snel en duidelijk zichtbaar. Dit luxe serum 

ontvouwt haar werking in alle huidlagen en zorgt door de zachte gouddeeltjes voor het ultieme Glow-Factor en een 

jeugdige uitstraling.

Hyaluronzuur
zo waardevol als puur goud

Effect Hyal4  
Serum 
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Een revolutionaire  
ontwikkeling op  
gebied van Anti-Aging
TriCollagen werkt dankzij de drie actieve collageen fasen als een facelift voor de huid. Het 
hoogwaardig serum in combinatie met de intensieve crèmebooster werken in synergie met 
elkaar en garanderen een ultiem lifting resultaat.
 

TriCollagen is gebaseerd op revolutionaire ontwikelingen in gelaatsverzorging. Trylagen, een hoogwerkzame cocktail uit huideigen 

peptides, proteïnen en hyaluronzuur wordt met behulp van liposomen diep in de huid getransporteerd om daar zijn drievoudige 

werking te doen :

Op deze wijze bevordert TriCollagen de opbouw en het in stand houden van het collageenvezels en ondersteunt de versteviging 

van het bindweefsel. De gelaatstrekken worden duidelijk strakker en jeugdiger. Deze beide producten zijn qua samenstelling en 

werking optimaal op elkaar afgestemd en hebben een synergetisch effect. Ze versterken elkaars werking en zorgen op deze manier 

voor optimale anti-aging resultaten.

Maak gebruik van deze revolutionaire ontwikkeling op gebied  
van anti-aging voor mooiste uitstraling van de huid!

De ultieme facelift verzorgingsformule 
zonder scalpel.

1.  Stimuleren van de collageenproductie
2.  Structurering van de collageenvezels
3.  Bescherming van de collageenvezels

32

VIP producten  -  TriCollagen

THUISVERZORGING

CNCV01306 Serum     50 ml
Het hooggedoseerde aanvullende serum verstrakt de huid intensief en bevordert de veer-
kracht. Het ultieme lifting effect voor de rijpere, vermoeide huid en bij rimpels.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Tarweproteïnen, Lecitine, Sojaproteïnen, TriPeptides

CNCV01305 Booster (Creme)     50 ml
Sterk verstrakkend werkstofcrème met intensief lifting effect. Voor de rijpere, vermoeide huid 
en bij rimpels.
Werkstoffen: Amandelolie, Phantenol, Hyaluronzuur, Tarweproteïnen, Sojaproteïnen, Vitamine E, Lecitine, TriPeptides



TriCollagen
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TriCollagen Power-Duo
CNCV01304 Power-Duo
1x Serum 50 ml,  
1x Booster 50 ml



VIP producten
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Re-Aging Hyaluron PLUS
voedingssuplementen
Erkende medici hebben aangetoond dat verhoogde blootstelling aan vrije radicalen de 
oorzaak zijn van meer dan 200 ziektes en invloed hebben op het verouderingsproces.
 

Vrije radicalen zijn aggresieve, hoogreactieve stoffen die het lichaam en de cellen zwaar kunnen beschadigen. Deze 

kunnen gevoelige aminozuren, vetten, celmembranen en zelf erfelijk materiaal schade toebrengen. Ziektes, medicijnen, 

roken, milieuverontreininging en psychische stress leiden tot een verhoging van vrije radicalen en zijn bovendien 

verantwoordelijk voor een snellere, vroegtijdige en zichtbare huidveroudering. Gelukkig bestaan er werkzame stoffen die 

de huid effectief kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.

De unieke werkstofcombinatie uit puur hyaluronzuur, astragalus membranaceus en vele andere hoogwaardige 

ingrediënten hebben tot doel om bij consequent gebruik op termijn bij te dragen aan een zichtbaar jeugdigere 

uitstraling. Hyaluronzuur geeft intensieve hydratatie en heeft gelijktijdig een positief effect op de gewrichten. Astragalus 

Membranaceus behoort tot de bekendste planten die in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt wordt. Hieraan 

worden immuunbevorderende, versterkende en ontstekingsremmende eigenschappen toegekend. Tevens belemmert 

Astragalus het verkorten van de telemeren. Dit zijn de uiteinden van de chromosonen die een belangrijk aandeel  

hebben in de chronologische huidveroudering.

Re-Aging Hyaluron PLUS met hyaluronzuur, astragalus membranaceus, 
enzymen, vitaminen, mineralen, aminozuren en sporenelementen.

THUISVERZORGING

CNCV01308 Re-Aging Hyaluron PLUS
 60 capsules
aesthetic world Re-Aging Hyaluron PLUS 
voedingssuplement capsules. De supplementen 
kunnen bij regelmatig langdurig gebruik bijdragen 
aan een jeugdige, vitale en egale uitstraling.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Astragalus Membranaceus extract, 
Enzymen, Vitamines, Mineralen, Aminozuren, Sporenelementen



Mimik Lift
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Mimiek rimpels ontspannen zonder injecties.
 

De beproefde high-tech werkstof Argireline, een hexapeptide, bootst de werking van BOtulinum TOXine na, waarbij het 

de mimiekspieren bewezen ontspant en daardoor de huid gladder maakt.

Zorgt voor een duidelijke reducering 
van mimiek rimpels zonder injectie.

THUISVERZORGING

Basis is 10% zuivere Argireline en Hyaluronzuur
CNCV00702 Mimik Lift  30 ml
CNCV00703 Mimik Lift, kleinverpakking 5 ml
Innovatief werkstofpreparaat voor mimiek rimpels. Naar eigen behoefte aan te brengen 
op voorhoofd, bovenlip, neus-lip plooi en zone rondom ogen.
Werkstoffen: Argireline, Hyaluronzuur, Iers Mos poeder

CNCD00703 Mimik Lift Display aanbieding 8x 5 ml
Display inclusief achterwand en vulling: 8x CNCV00703 Mimik Lift, 1x Mimik Lift Tester 

CNCN00703 Navulling display Mimik Lift 8x 5 ml
8x CNCV00703 Mimik Lift, 1x Mimik Lift Tester

CNCM40000 Presentatiedisplay 
Zonder vulling, inclusief 14 achterwanden

CABINEPRODUCTEN 

Basis is 15% zuivere Argireline
CNCK00702 Mimik Lift 50 ml

CNCK00701 Mimik Lift 5x 1 ml
 set doseerspuiten



Contour-lift-effect, collageen-
booster en celbescherming voor 
een jeugdige uitstraling
Edition 3.0 is de ultieme anti-aging crème met unieke 
werkstofformule voor duurzaam aanhoudende 
jeugdige uitstraling.
 

Waardevol hyaluronzuur en saccharide vullen vochttekorten doelgericht 

aan. De multi-actieve combinatie van de werkstoffen Idealift® en 

Juvinity® zorgen voor strakke contouren door het stimuleren van de 

huideigen elastineproductie, de opbouw van nieuwe huidstructuren 

als ook duidelijke vermindering van rimpels en een verbeterde 

huidelasticiteit. De verkorting van de Telomeren, de uiteinden 

van de chromosomen, wordt tegengegaan en daarmee wordt de 

chronologische huidveroudering vertraagd.

SalviaVB3, de absolute werkstofinnovatie uit anti-aging onderzoek, 

repareert aantoonbaar de door glycatie beschadigde collageenvezels 

en maakt deze weer functionerend. Hoogwaardige natuuroliën en 

zijdeproteïnen zorgen voor een zachte en soepele huid.

Edition 3.0 laat uw huid volledig nieuw  
gedefinieerd en jaren jonger uitzien!
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VIP producten  -  edition 3.0

THUISVERZORGING

CNCV01702 edition 3.0 50 ml
Krachtige high-tech anti-aging verzorging met uniek 
werkstoffencomplex. De gelaatscontouren worden nieuw 
gedefinieerd, de huidstructuur geregenereerd en rimpels worden 
duidelijk gereduceerd. De functie van de huidstamcellen en 
collageenvezels worden ondersteund en beschermt daarmee 
tegen het chronologische huidverouderingproces. Ideaal voor de 
veeleisende, rijpere en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Isostearyl-Isostearat, Saccharide, Shea Butter, Macadalianoot olie, 
Hyaluronzuur, Geranylgeranylisopropanol, Zonnebloempittenolie, Rode Salie 
extract, Peptide, Zijdepoeder, Niacinamide, Vitamin E

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01702 edition 3.0 100 ml



edition 3.0
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De dermaceutische fruitzuren van CNC zijn krachtige multi-talenten: de huid wordt bevrijd 
van onzuiverheden, verhoorning wordt verwijderd, poriën verfijnen en kleine rimpels worden 
terug glad. Met deze speciale behandeling kunnen hyperpigmentatie en littekens zichtbaar 
verbeterd worden en verminderen.   
Volgens wetenschappelijke onderzoek stimuleren fruitzuren ook de productie van collageen en elastine die de huidstructuur stabiliseren 

en jeugdig houden. De CNC fruitzuren worden onderverdeeld in natuurlijke fruitzuren (druif, citroen, ananas, passievrucht) en glycolzuur 

(synthetisch geproduceerd uit suikerrietsap). Afhankelijk van het behandeldoel kunt u kiezen tussen fruitzuren met een concentratie 

van 5% tot 40%. Voor het beste resultaat adviseren wij een kuurbehandeling. De duur van de kuur is afhankelijk van de individuele 

wensen van de klant en de conditie van de huid. Perfect op elkaar afgestemde verzorgingsproducten zijn een belangrijk onderdeel 

van elke CNC fruitzuurbehandeling. Purifying Gel Cleanser, AHA Neutralizer Gel, Hyaluron Forte Serum, Laminar Protection Shield, 

Protective Sun Shield en White Secret zijn van essentieel belang om de behandeling succesvol te maken. Voor de extra verzorging van 

de huid gedurende de kuur adviseren wij speciale producten voor thuisverzorging van de dermaceutische CNC lijn.

De probleemoplossing  
voor een perfecte huid

Voor optimale resultaten na de fruitzurenbehandeling adviseren wij:
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Specialisatie Module  -  Dermaceutische fruitzuren

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00302 Hyaluron Forte Serum   150 ml
CNCK00206 Laminar Protection Shield   30 ml

THUISVERZORGING

CNCV00303 Hyaluron Forte Serum  5 ml
CNCV00301 Hyaluron Forte Serum  30 ml
Intensieve vochtinbrenger voor een zichtbaar gladdere 
huid. De veerkracht en elasticiteit van de huid wordt 
versterkt, rimpels kunnen zichtbaar vervagen.
Werkstoffen: Hooggeconcentreerd kortketenig en langketenig 
hyaluronzuur

CABINEPRODUCTEN

Dermaceutische Fruitzuren N
CNCK00210  Glycoderm N (  5% Fruitzuur)   30 ml
CNCK00207 Glycoderm N (10% Fruitzuur)   30 ml
CNCK00208 Glycoderm N (20% Fruitzuur)   30 ml 
CNCK00204 Glycoderm N (40% Fruitzuur)   30 ml

Dermaceutische Fruitzuren G
CNCK00201 Glycoderm G (  5% Glycolzuur)   30 ml
CNCK00202 Glycoderm G (10% Glycolzuur)   30 ml
CNCK00203 Glycoderm G (20% Glycolzuur)   30 ml 
CNCK00209 Glycoderm G (40% Glycolzuur)   30 ml 

NIEUW! 
CNCK00205 Glycoderm N/G (60% gemengd)  30 ml

Neutralizer 
CNCK00200 AHA Neutralizer Gel  500 ml
CNCK00199 AHA Neutralizer Gel  200 ml 
 
Reiniging 

CNCK00130 Purifying Gel Cleanser  500 ml
CNCK00131 Purifying Face Tonic  500 ml

Ampullen 
CNCK00514 AHA Fruitzuur ampul 10x 2 ml
Multiactieve gelaatsverzorging met 10% fruitzuur. Zeer 
geschikt voor de rijpere, lichtbeschadigde huid met 
droogterimpeltjes en pigmentstoornissen. Ook voor de 
vettere huid met neiging tot onzuiverheden. De vochtbalans 
van de huid wordt geoptimaliseerd, het huidreliëf wordt 
gladder en de teint normaliseert. De huid ziet duidelijk 
gladder en frisser uit met kleinere poriën.
Werkstoffen: Glycolzuur, Citroenzuur, Appelzuur, Wijnzuur, 
Vochtretentiefactor Sodium PCA



Dermaceutische 
fruitzuren

TIP
Bij de fruitzuren adviseren wij als zonbescherming 

de Protective Sun Shield dagverzorging uit de 

Aesthetic World lijn of de Anti-Aging Sun Fluid 

SPF50 uit de White Sectret

BELANGRIJK: 
De dermaceutische fruitzuren 
van CNC zijn alleen 
verkrijgbaar in combinatie 
met het volgen van de gratis 
bijbehorende training.

De cursus voor het werken met fruitzuren is 

gratis bij het GlycoDerm pakket. U krijgt volledige 

informatie over de producten en hoe ermee te 

werken. Na deze cursus kunt u veilig en zonder 

problemen met de fruitzuren aan de slag.
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De eerste tekenen van veroudering gaan niet onopgemerkt voorbij. Met het 
ouder worden vertragen de celstofwisseling en eiwitsynthese van de huid.
 

Hierdoor verschijnen de eerste rimpels en de huid verliest elasticiteit en vocht. Daarom heeft de huid 

behoefte aan speciale zorg. Aesthetic World producten bieden uw huid het hoogste niveau van  

verzorging en bieden individuele oplossingen voor elk huidtype.

De resultaatgerichte  
Anti-Aging verzorging
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Specialisatie Module  -  aesthetic world



Specialisatie 
Module

TIP
Clearing Foam en Facial Tonic zijn ook bijzonder 

geschikt voor microdermabrasie en microneedling. 

Het Hyaluron Forte Serum is fantastisch om te 

gebruiken na een microdemabrasie behandeling 

om de huid intensief te hydrateren.
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CABINEPRODUCTEN 

CNCK01004 NGF Matrix Cream Rich   250 ml
CNCK00110 Clearing Foam   190 ml
CNCK00111 Facial Tonic   500 ml
CNCK00150 Micelle Cleanser 3in1   500 ml
CNCK01008 Protective Sun Shield   250 ml
CNCK00409 Chitin Fluid   100 ml

  

CNCK00410 Orsirtine Fluid  100 ml
CNCK00302 Hyaluron Forte Serum  150 ml
CNCK00901 Visible Eye Contour Lift  150 ml
CNCK01003 Anti-Age Moisturizer  150 ml
CNCK00801 Recovery Earth Mask  250 ml



De resultaatgerichte  
Anti-Aging verzorging
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Specialisatie Module  -  aesthetic world

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00206 Laminar Protection Shield 30 ml
Een lichte vloeibare crème om de huideigen barrièrefunctie van de huid te herstellen na de fuitzuurbehandeling, 
microdermabrasie of microneedling. Verhindert transepidermaal watervochtverlies en maakt de huid glad en zacht. Geschikt 
voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Ceramides, Cholesterin, vrije vetzuren, combinatie van Hyaluronedase-inhibitoren

THUISVERZORGING

CNCV00110 Clearing Foam 50 ml
De zachte, romige schuim reinigt intensief en werkt tevens verzachtend. Geschikt voor alle 
huidtypes. Ook te gebruiken als oogmake-upremover.
Werkstoffen: Allantoïne, D-Panthenol, Glycerine

CNCV00111 Facial Tonic 200 ml
Zachte, alcoholvrije gelaatstonic met hyaluronzuur. Vochtinbrengend en verfrissend, geschikt 
voor alle huidtypes, zelfs voor de zeer gevoelige huid. 
Werkstoffen: Aloë Vera, Hyaluronzuur, PCA, D-Panthenol, Allantoïne, Saccharide

CNCV00150 Micelle Cleanser 3in1 200 ml
Drie producten in één: Reiniging, Make-up remover en gelaatstonic. Micellen werken als een 
magneet die onzuiverheden en make-up resten aantrekt, insluit en verwijdert. Werkt intensief 
vochtinbrengend, adstringerend, anti-bacterieel en kalmerend. Geschikt voor alle huidtypes, met 
uitzondering van de gevoelige huid en bij couperose.
Werkstoffen: Brandnetel extract, druiven extract, komkommer extract, Allantoïne

CNCV01004 NGF Matrix Cream Rich  50 ml
Zeer rijke, opbouwende en reconstructieve 24-uurs crème. Geschikt bij rimpels, vermoeide huid, 
atrophische huid of bij airconditioning. Zeer geschikt na fruitzuurpeelings, microdermabrasie en 
ultrasoonbehandeling.
Werkstoffen: Genisteïne, Hyaluronzuur, Aloë Vera, Squalane, Shea Butter, Macadamianoot olie, Vitamine E-Acetaat, 
Ceramide, Saccharide

CNCV01008 Protective Sun Shield  50 ml
Rijke dagverzorging met geïntergreerde zonbeschermingsfactor SPF25. Opbouwend en 
beschermend. Zeer geschikt voor alle huidtypes als anti-aging bescherming na fruitzuurpeelings, 
microdermabrasie en ultrasoonbehandeling.
Werkstoffen:  Genisteïne, Hyaluronzuur, Aloë Vera, Vitamine E-Acetaat, Bisabolol, Lecithine, UV-filter

CNCV00409 Chitin Fluid 30 ml
Hooggeconcentreerd ondersteunende actiefconcentraat als aanvullende huidverzorging. 
Versterkt en beschermt de huidbarrière, intensief vochtinbrengend en beschermt gelijktijdig tegen 
uitdroging. Geschikt voor alle huidtypes, met name voor de droge, beschadigde huid. 
Werkstoffen: Chitin, Hyaluronzuur, Saccharide, Glycerine

CNCV00410 Orsirtine Fluid 30 ml
Hoog concentreerde ondersteunende werkstoffenconcentraat als aanvullende huidverzorging. 
Bevat het jeugdmolecuul Orsirtine dat in staat is om de levensduur van de huidcellen te verlengen. 
De jeugdigheid van de huid wordt bewaard en rimpeltjes worden zichtbaar opgevuld. Geschikt voor 
alle huidtypes.
Werkstoffen: Orsirtine, Hyaluronzuur, Glycerine



Specialisatie Module
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THUISVERZORGING

CNCV00303 Hyaluron Forte Serum 5 ml
CNCV00301 Hyaluron Forte Serum  30 ml
Aanvullend serum voor het opvullen en gladder maken van rimpeltjes. Intensief 
vochtinbrengend en verfrissend met directe en langdurige werking. Geschikt voor alle 
huidtypes. In combinatie met Facial Tonic of Skin Lipid Matrix Cleansing Tonic ook geschikt 
voor Ultrasoonbehandeling.
Werkstoffen: Hooggeconcentreerd kortketenig en langketenig Hyaluronzuur

CNCV00903 Eye Lift Serum 5 ml
Hydraterend oogserum voor gladdere en strakkere huid. Opkicker en vult lijntjes en 
rimpeltjes zichtbaar op. De vetvrije gel is bijzonder geschikt voor lensdragers. Geschikt voor 
alle huidtypes, zelfs voor de zeer gevoelige huid.
Werkstoffen: Pullulan, Algenextract, Hyaluronzuur, Niacinamide, PCA, Urea

CNCV00901 Visible Eye Contour Lift 30 ml
Verstevigend concentraat voor zone rondom de ogen. Ideaal bij rimpeltjes, verslapte huid, 
kringen en donkere schaduwen onder de ogen. Ook voor het versterken van de haarvaatjes 
bij teleangiëctastieën en couperose.
Werkstoffen: Zoethout extract, Haver extract, Hyaluronzuur, Genisteïne, Aloë Vera extract, Ceramide, Vitamine 
E-Acetaat, Escine, Muisdoorn extract, Lecitine, Cantella Asiatica extract, D-Panthenol.

CNCV01003 Anti-Age Moisturizer 30 ml
Hydraterend, licht en verstrakkend verzorgingsconcentraat. Zeer geschikt na het 
inbrengen van huidimplantaten en inspuitingen. Voor de rijpere gemengde huid als 
verzorging en voor de rijpere droge huid als vochtinbrengde concentraat toe te passen.
Werkstoffen: Haver extract, Ceramide, Hyaluronzuur, Genisteïne, Vitamine E-Acetaat, Lecitine, Aloë Vera.

CNCV00132 Eye Make-up Remover 100 ml
Zachte oogmake-up remover op gel-basis. Bijzonder milde oppervlakte-actieve stoffen op 
natuurlijke basis zorgen voor een grondige en huidvriendelijke verwijdering van de oogmake-
up. Met een oogvriendelijke pH-waarde en dermatologisch geteste huidverdraagzaamheid. 
De ideale make-up remover voor het aanbrengen van de Long Lash Power Serum.
Werkstoffen: Milde oppervlakte-actieve natuurlijke substanties

CNCV00508 Caviar Concentrate Ampoule 10x 2 ml
Opbouwend concentraat voor de gevoelige, lipide-arme, trekkerige en droge huid. Kan 
ook als massage ampoule gebruikt worden.
Werkstoffen: Bisabolol, Kaviaar-Lipo-Complex, Vitamine A-Palmitate, Vitamine E-Acetaat, Co-enzym Q10, 
Macadamianoot extract, Jojobaolie
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De cel-identieke anti-aging 
verzorging voor de zeer 
gevoelige huid

Specialisatie Module  -  Skin Lipid Matrix



Skin Lipid Matrix

Door intensief onderzoek weten we 
dat het voor zeer allergische mensen 
heel moeilijk is om een verdraaglijke 

en gelijktijdig werkzame anti-aging 
verzorging toe te passen.

 

Met dit als uitgangspunt ontwikkelde CNC een anti-

aging serie op basis van huideigen componenten en 

een unieke ingrediëntensamenstelling, die zelfs voor de 

ultra gevoelige en allergische huid geschikt is.

Anti-aging met zeer verdraaglijke 
huideigen en cel-identieke 

werkstoffen.
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De cel-identieke anti-aging ver-
zorging voor de zeer gevoelige huid

Specialisatie Module  -  Skin Lipid Matrix

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01901 Cleansing Lotion 500 ml
CNCK01902 Cleansing Tonic 500 ml
CNCK01906 Mimic Elixir 50 ml
CNCK01904 Structure Day Care 150 ml

CNCK01905 Intensive Protector 150 ml
CNCK01903 Straight Mask 150 ml
CNCK01907 Eye Cream 30 ml
CNCK01908 Moisturizing Fluid 50 ml 
CNCK01909  Enzym Peeling 150 ml

THUISVERZORGING 

CNCV01901 Cleansing Lotion 200 ml
Zachte, tenside-vrije anti-aging reinigingslotion. Ontdoet de huid grondig van talg, onzuiverheden 
en make-up. Het werkt zuiverend op de huid. De tenside-vrije lotion bevat druivenpitextract. De 
polyphenolen uit de druivenpitextract beschermen de celmembranen. De verhoorning wordt 
verminderd en de huid krijgt een fluweelzacht gevoel. Hamamelis extract desinfecteert de huid en 
voorkomt onzuiverheden. Lecithine zorgt voor een stabiele huidbarrière en voorkomt vochtverlies. 
Ook geschikt om waterproof oog make-up te verwijderen.
Werkstoffen: Aloë Vera, Druivenpit olie, Hamamelis, Vitamine E, Lecithine

CNCV01902 Cleansing Tonic 200 ml
De zachte tonic verzorgt en hydrateert de huid intensief dankzij Aloë Vera-extract. Hamamelis 
extract desinfecteert de huid en voorkomt onzuiverheden. Panthenol en Allantoine kalmeren de 
gestresste huid en verminderen roodheid. Ook geschikt als kalmerend oogcompres.
Werkstoffen: Aloë Vera, Hamamelis, Panthenol, Allantoïne

CNCV01906 Mimic Elixir 30 ml
Dit hoog geconcentreerde, liftende elixer bevat Argireline. Deze hexapeptide bootst de werking 
van BOtulinum TOXine (type A) na. Hierdoor worden mimische rimpeltjes duidelijk gladder en minder. 
Hoog gedoseerd hyaluronzuur vermindert de diepte van de rimpels snel en zichtbaar. Het kostbare 
elixer maakt het gezicht stralend en zorgt voor een jeugdige, gladdere uitstraling. Geschikt voor 
plaatselijk gebruik bij bestaande mimische lijntjes.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Argireline

CNCV01904 Structure Day Care 50 ml
Deze luxueuse anti-aging dagcrème is een vitamine-cocktail voor de rijpe, droge en veeleisende 
huid. Shea Butter verzorgt en beschermt de huid intensief, hyaluronzuur maakt de rimpels in een 
korte tijd minder diep en hydrateert. Hamamelisextract werkt ontstekingsremmend en verfijnt de 
poriën. Panthenol vermindert roodheden en kalmeert de gestresste huid. Vitamine A en E gaan 
huidveroudering tegen en de huid wordt verstrakt en verjongd. Het co-enzym Q10 beschermt tegen  
omgevingsinvloeden en schadelijke UV-stralen. Ceramiden beschermen de huidbarrière en behouden 
een optimale vochtbalans. Algenextract geeft de huid de noodzakelijke compactheid en uitstraling. 
Geschikt voor de droge, veeleisende en regeneratiebehoeftige huid.
Werkstoffen: Shea Butter, Hamamelis, Panthenol, Hyaluronzuur, Vitamine A en E, Algen extract, Q10, Ceramide

CNCV01905 Intensive Protector 50 ml
Een rijke en multifunctionele crème. Een complex uit Vitamine A, C en E beschermt de cellen 
tegen vrije radicalen. Co-enzym Q10 functioneert als een celbeschermer en werkt preventief tegen 
huidveroudering. Ceramide en lecithine beschermen de huid tegen vochtverlies. Phytohormonen 
zoals Yamsextract en Sojaextract verstrakken en regenereren de huid. Hyaluronzuur vult de rimpels 
op en maakt de huid gladder. DiPeptide zorgt voor een extreem lifting-effect. De Intensive Protector 
is geschikt als dag- en nachtcrème en is speciaal ontwikkeld voor de zeer droge, beschadigde en 
veeleisende huid.
Werkstoffen: Vitamine A, C en E, Ceramide, Lecithine, Photohormonen, Q10, DiPeptide, Hyaluronzuur, Yamsextract, So-
jaextract



Skin Lipid Matrix
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THUISVERZORGING 

CNCV01903 Straight Mask 50 ml
Crèmemasker met een uniek opvullend depot-effect. Het masker bevat verzadigende Shea 
Butter voor een fluweelzachte finish. De high-tech werkstof Ovaliss vermindert ophopingen 
van vetcellen en daarmee ook de zogenaamde onderkin. De huid wordt compacter en 
zichtbaar gelift. Bij 25 vrijwilligers is na 8 weken gebruik van het Straight Mask de onderkin 
met 10,4% vermindert. Hooggedoseerd hyaluronzuur vult rimpels op en zorgt voor een 
fenomenaal resultaat. Geschikt voor de droge, normale, rijpere en regeneratiebehoeftige 
huid.
Werkstoffen: Shea Butter, Pullutan, DiPeptide, Glaucine, Hyaluronzuur, Ceramide

CNCV01907 Eye Cream 15 ml
Een lichte oogcrème met een intensief verstrakkend en beschermende werking. De 
speciale werkstoffencombinatie met huididentieke lipiden, hyaluronzuur, Kigelia Africana 
extract, Vitamine E Acetaat en een polysaccharide is in staat om de huid rondom de ogen 
zichtbaar gladder te maken, te hydrateren en tegen negatieve milieuverontreiniging te 
beschermen.
Werkstoffen: Ceramide,  Hyaluronzuur, Kigelia Africana extract, Vitamine E, Polysaccharide

CNCV01908 Moisturizing Fluid 30 ml
Een licht vochtigheidsserum met hyaluronzuur en huideigen lipiden. Triglyceride, 
Squalane, Ceramide, Phospholipide und Phytosterole werken beschermend, hydraterend 
en maken de huid intensief gladder. Hoogwaardig Shea Butter zorgt voor een verzorgde 
uitstraling. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Squalane, Ceramide, Shea Butter

CNCV01909  Enzym Peeling 50 ml
Enzymatische en bijzonder huidverdraaglijke peeling. Het verwijdert zacht de 
oppervlakkige verhoorning van de huid zonder de huid te beschadigen. Hierna kunnen 
de werkstoffen beter door de huid penetreren. De huid wordt actief geregenereerd en 
gekalmeerd met een stralende en verfijnde teint als resultaat. Kan tevens rondom de ogen 
toegepast worden. Geschikt voor alle huidtypes, met name voor de zeer gevoelige huid.
Werkstoffen: Squalane, Sheabutter, Papain, Panthenol, Ceramide.
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Het krachtige beschermschild 
voor de huid

Specialisatie Module  - MicroSilver BG™

Zilver speelt al honderden jaren een belangrijke rol bij de behandeling van ziektes, in het 
bijzonder als bescherming tegen infecties. In de vorm van microzilver heeft het in de moderne 
dermaceutische producten een antibacteriële en antivirale werking.

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01101 Face & Body Spray 500 ml
CNCK01102 Face Cream 200 ml
CNCK01106 Face Cream Soft 200 ml

  

CNCK01103 Peeling 200 ml
CNCK01105 Cream Mask 200 ml 
CNCK01108  Face Wash  500 ml

THUISVERZORGING 

CNCV01101 Face & Body Spray 100 ml
CNCV01107 Face & Body Spray 30 ml
De allrounder voor thuis in elke medicijnkastje. Geschikt als tonic voor gevoelige of onzuivere 
huid, na ontharing, bij roodheden, ontstekingen, bij zonnebrand, na het scheren, bij neurodermitis, 
psoriasis, jeuk, insectenbeten en voor alle soorten huidirritaties. 
Werkstoffen: Zeewater, Zilver, Panthenol, Pompoenzaad extract

CNCV01102 Face Cream 50 ml
Rijke verzorgingscrème om de huidbarière te stabiliseren. Kalmerend en vereffenend. Bevordert 
de weerstand van de huid bij jeuk en irritaties. Met name bij de droge, lipide-arme, schilferige en 
gevoelige huid. Ook bij seborrhoe sicca, neurodermitis en psoriasis. Voor alle leeftijden.
Werkstoffen: Zeewater, Vitamine E, Zink, Centella Asiatica extract, Zilver, Pompoenpitten extract

CNCV01106 Face Cream Soft 50 ml
Zachte verzorgingscrème met talgreducerende en antibacteriële werking. Hydrateert en 
reguleert de talgproductie. Voorkomt de vorming van comedonen. Kalmeert en vereffent. Herstelt de 
huidbalans. Voor de gemengde, vette of onzuivere huid. Geschikt vanaf de tienerhuid.
Werkstoffen: Zilver, Panthenol, Tocopherol, Zink, Oleanolzuur

CNCV01104 S.O.S. Gel 10 ml
Transparante ‘Eerste Hulp’-gel voor lokale toepassingen. Helpt bij irritaties, ontstekingen, jeuk, 
herpes, puistjes, follikulitis of insectenbeten.
Werkstoffen: Sebacinzuur, Panthenol, Zilver

CNCV01105 Cream Mask 50 ml
Rijk crèmemasker voor het balansherstel van de huid. Ideaal bij irritaties, huidschilfers, seborrhoe 
sicca, neurodermitis, psoriasis of bij de gevoelige huid. Intensief verzorgend,  beschermend, kalmerend 
en herstellend. Geschikt vanaf de tienerhuid.
Werkstoffen: Zilver, Shea olie, Shea Butter, Panthenol

CNCV01103 Peeling 50 ml
Enzympeeling met antibacteriële werking. Speciaal ontwikkeld om verhoorning op te lossen, voor 
een ontspanning van de huid. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Zink, Papaya extract, Citroen olie, Zilver

CNCV01108 Face Wash 100 ml
Milde reinigingsgel met antibacteriële werking. Helpt om verstopte poriën te openen en de 
talgproductie te reguleren. Werkt kalmerend bij irritaties en ontstekingen. Zorgt voor een schoon en 
fris huidbeeld.
Werkstoffen: Coco-glucoside, Glycerine, Zilver, Limonene



MicroSilver BG™
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Een beschermschild voor de huid met 
antibacteriële werking.



Het Power Trio  
tegen pigmentatie

Pigmentstoornissen in de huid worden een steeds 
groter probleem naarmate de jaren verstrijken. De 
teint wordt onregelmatig en verliest haar jeugdige 
uitstraling.
 

Dankzij innovatieve plantencomplexen laten storende pigmentvlekken 

en ontsierende ouderdomsvlekken zich gericht ophelderen. Een 

zonbeschermingsserum met factor 50 geeft een optimale bescherming tegen 

UV- straling. Een vlekkeloos mooie uitstraling en gelijkmatige teint zijn het 

resultaat van deze hooggedoseerde verzorgingsproducten.
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Specialisatie Module  -  White Secret



White Secret
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THUISVERZORGING 

CNCV01501 Day Cream LSF 15 50 ml
Bij hyperpigmentatie en pigmentvlekken. Deze hydraterende dagcrème 
licht hyperpigmentatie op en heeft als taak om de huid tegen verdere 
pigmentatieonregelmatigheden te beschermen. De werkstof U.P.A. is in staat om de   
activering van tyrosinase te remmen en daarmee de vorming van bruine pigmentafzettingen 
aan het huidoppervlak te verhinderen. Diacetylboldin en een extract uit Bellis Perennis 
remmen de tyrosinase en blokkeren tevens de transport van melanine naar de keratinocyten, 
waardoor de huid sneller lichter en gelijkmatiger uitziet. Een extract van Waltheria Indica 
en Vitamine C fosfaat zorgen bovendien voor een melaninereductie en een opheldering 
van de huid. Hyaluronzuur geeft de huid een extra dosis vocht en maakt rimpels gladder. 
UVA en UVB filters beschermen de huid. Beschermingsfactor 15.
Werkstoffen: U.P.A., Diacetylboldin, Vitamine C fosfaat,  Waltheria Indica extrakt, Hyaluronzuur, UVA en UVB 
filter, Bellis Perennis extract

CNCV01502 Concentrate LSF 15 30 ml
Bij hyperpigmentatie en pigmentvlekken. Dit hooggedoseerd intensiefconcentraat 
voor lokale toepassingen ondersteunt de gerichte opheldering en behandeling van 
hyperpigmentatie en in het bijzonder  het zwangerschapsmasker en ouderdomsvlekken. De 
werkstof U.P.A.  is in staat  om de tyrosinase te remmen en daarmee de vorming van bruine 
pigmentafzettingen aan het huidoppervlak te voorkomen. Diacetylboldin en een extract uit 
Bellis Perennis remmen de tyrosinase en blokkeren tevens de transport van melanine naar 
de keratinocyten, waardoor de huid sneller lichter en gelijkmatiger uitziet. Een extract van 
Waltheria Indica en Vitamine C fosfaat zorgen bovendien voor een melaninereductie en een 
opheldering van de huid. Hyaluronzuur geeft de huid een extra dosis vocht en maakt rimpels 
gladder. UVA en UVB filters beschermen de huid. Beschermingsfactor 15.
Werkstoffen: U.P.A., Diacetylboldin, Vitamine C fosfaat,  Waltheria Indica extrakt, Hyaluronzuur, UVA en UVB 
filter, Bellis Perennis extract

CNCV01503 Anti-Aging Sun Fluid LSF 50 30 ml
De zonbeschermingsemulsie kan de huid tegen UVA en UVB straling beschermen. 
Deze emulsie is met alle CNC dag- en 24-uurs crèmes te combineren. Door de hoge 
beschermingsfactor 50 is het mogelijk de huid tegen de schadelijke zonstraling te beschermen, 
de huideigen bescherming te verlengen en daarmee vroegtijdige huidveroudering tegen te 
gaan. Zeer hoge beschermingsfactor. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: UVA-filter, UVB-filter

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01501 Day Cream LSF 15 50 ml
CNCK01502 Concentrate LSF 15 30 ml
CNCK01503 Anti-Aging Sun Fluid LSF 15 30 ml

  

CNCK00810 Mask powder 6x 30 gr.
 whitening



Met de systeemverzorging van face one STEM CELL DNA wordt de levensduur van de 
huidstamcellen significant verlengd en de chronologische uitveroudering voorkomen. 
Ervaar een verjongingsprogramma zonder compromissen.

Stamcellen, de sleutel naar de eeuwige jeugd
De toepassing van plantenstamcellen die uit een zeer oude en zeldzame Zwitserse 

appelsoort wordt gewonnen, heeft zich als absolute verjongingsbron voor de huid 

bewezen. Het gaat daarbij om de ‘Uttwiler Spätlauber’, een appelsoort die al sinds de 18e 

eeuw wordt gekweekt. Zijn appelextract bestaat uit bijzonder langlevende tanninerijke 

cellen die in staat zijn om onze eigen huidstamcellen in hun groei te stimuleren en 

te beschermen. De plantenstamcellen hebben tot doel om de levensduur van de 

huidstamcellen significant te verlengen en daarmee de jeugdige uitstraling van de huid te 

behouden. Rijk aan epigenetische factoren en metaboliten kunnen deze onze stamcellen 

tegen negatieve milieuinvloeden beschermen, voeden, regenereren, alsmede hun groei 

stimuleren en de chronologische huidveroudering vertragen.

TIP
Gebruik het Mask Powder STEM CELL Herba (zie 

hoofdstuk Mask Powder) die door het occlusie effect 

(afsluiting) de vooraf aangebrachte werkstoffen nog 

dieper in de huid laten doordingen. Het ingesloten 

appelstamcellenextract versterkt bovendien de 

levensduur van de huidstamcellen.
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De sleutel naar de eeuwige 
jeugd ligt in uw handen

Specialisatie Module  -  face one STEM CELL DNA



face one STEM CELL DNA
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Het resultaat is een fris, stralend en jeugdig uiterlijk, waar iedereen jaloers op wordt!
 

Gecombineerd met elkaar ontvouwen de face one STEM CELL DNA lijn hun optimale werking en zijn betrouwbare bondgenoten 

voor de bescherming van de jeugdigheid van de huid. Al na korte tijd ziet de huid strakker uit en is de stuctuur verstevigd en 

gezonder. Voor een uiterlijk dat jaren jonger uit ziet.
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De sleutel naar de eeuwige 
jeugd ligt in uw handen

Specialisatie Module  -  face one STEM CELL DNA

THUISVERZORGING 

CNCV01403 Herba Cream 50 ml
Een hoogactieve verzorgingscrème met appelstamcellen. Deze crème helpt om huidstamcellen 
duurzaam op te bouwen en hun groei te stimuleren. De werkstof ectoïne ondersteunt het 
huideigen afweermechanisme en beschermt de huid tegen negatieve invloeden zoals UV-straling 
en airconditioning. Het zuivere zijdepoeder heeft als taak de vochtbalans van de huid te reguleren. 
Geschikt voor de droge tot normale huid.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Shea Butter, Saccharide, Vitamine E Acetaat, Ectoïne, Hyaluronzuur, Zijdepoeder, Matrixyl

CNCV01402 Herba Gel 50 ml
Een hooggeconcentreerd, diepwerkend gel-serum met appelstamcellen extract en 
hyaluronzuur. Het activeert de huideigen stamcellen en beschermt deze langdurig tegen 
milieuinvloeden. Geschikt voor de droge tot normale huid.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Hyaluronzuur, Glycerine

CNCV01405 Herba Night Cream  50 ml
Rijke nachtcrème ter bescherming van de huidstamcellen. Bevat de ultieme werkstof Orsirtine. 
Het herstel van de huidstamcellen wordt ondersteund en de levensduur verlengt. Geschikt voor de 
droge tot normale huid.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Orsirtine, Vitamine A-Palmitate, Hyaluronzuur, Squalane, Shea Butter, Japanse zijde, Mat-
rixyl, Ectoïne, Bio Kokosolie

CNCV01407 Herba Cream Mask 50 ml
Rijk crèmemasker met appelstamcellen voor het onderhoud van gezonde cellen. Verzorgt 
intensief, egaliseert rimpels en werkt verstrakkend. Verzorgt de huid met lipiden van hoogwaardig 
argan-olie en beschermt tegen vrije radicalen. Geschikt voor de droge tot normale huid.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Hyaluronzuur, Vitamine E Acetaat, Ectoïne, Argan-olie, Zijdepoeder, Saccharide, Allantoïne, Matrixyl

CNCV01404 Herba Eye Cream   15 ml
Intensieve verzorging om de huidstamcellen rondom de ogen gezond te houden. Stimuleert 
de aanmaak van collageen, maakt de huid glad en vervaagt de tekenen van huidveroudering. Ook 
geschikt als oogmasker. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Appelstamcellen, Macadamianoot olie, Squalane, Hyaluronzuur, Shea Butter, Saccharide, D-Panthanol, Bisa-
bolol, Ectoïne, Escine, Matrixyl, Vitamine E Acetaat, Calendula extract, Centella Asiatica extract

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01403 Herba Cream 100 ml
CNCK01402 Herba Gel 100 ml
CNCK01404 Herba Eye Cream 30 ml
CNCK01407 Herba Cream Mask 100 ml

  

CNCK01609 Age Defense STEM CELL 4x 5 ml
 Concentrate
CNCK00813 Mask powder  6x30 ml
 STEM CELL Herba
CNCK01401 Fruit Acid Gel Cleanser 500 ml



Ectoïne en de werking in de huid
Ectoïne is als eerste in een purperbacterie ontdekt, maar blijkt in veel bacteriën te zitten. Ectoïne wordt als werkstof 

in de huidverzorging als beschermingsfactor tegen zonlicht gebruikt. Het stabiliseert de natuurlijke structuur van 

biopolymeren zoals proteïnen, nucleïnezuur en biomembranen en beschermt de huid tegen schade door stressfactoren 

zoals UV-straling, droogte, hitte of kou. Daarbij zorgt het voor een duurzame vochtopbouw in de huid en beschermt 

ectoïne het huideigen immuunsysteem. Het beschermt tevens de gezondheid en de functies van de celmembramen en 

garandeert daarmee een instandhouding van onze natuurlijke beschermlaag.

Arganolie, het ‘vloeibare goud van Marokko’
De huid vormt een hooggespecialiseerde bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals UV-straling, kou, hitte 

en wind. Als de zuurmantel van de huid aangevallen wordt, dan verliest de huid een deel van de beschermfunctie. 

Hoogwaardig arganolie uit Marokko, een van de meest waardevolle oliën ter wereld, is het geheim van een goed 

functionerende, beschermde en aantrekkelijke huid. In vergelijking met andere oliën heeft arganolie een zeer hoge 

concentratie aan tocopherol, die de huid als anti-oxidant beschermt tegen vrije radicalen zoals milieuverontreiniging, 

UV-licht, negatieve stress en beschadiging door roken. Deze Marokkaanse luxe-olie helpt niet alleen bij rimpels, maar 

ook bij huidirritaties, littekens en roodheden.

Orsirtine
De ultieme werkstof Orsirtine, een extract uit rijst, is in staat een diepte regeneratie in de huid te bewerkstellen en 

daarmee de levensduur van de huidcellen te verlengen. Onderzoeken hebben aangetoond dat een lichaamseigen 

activering van de genen plaatsvindt die voor de reparatie van huidcellen verantwoordelijk is.

De ondersteunende werkstoffen
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face one STEM CELL DNA

THUISVERZORGING 

CNCV01401 Fruit Acid Gel Cleanser  200 ml
Verfrissende reinigingsgel met fruitzuren. Lost verhoorningen op en verfijnt het 
huidbeeld. Geschikt voor alle huidtypes, met uitzondering van de gevoelige huid en bij 
couperose.
Werkstoffen: Glycolzuur, PCA, Panthenol, Allantoïne, Urea, Hamamelis



vita power
De bouwstenen voor 
huidvernieuwing.
 

De CNC vita power bar bevat drie 

synergetische vitamineconcentraten, waarin 

de belangrijkste ingrediënten in de hoogst 

mogelijke concentratie aanwezig zijn. Als 

kuur, maar ook doorlopend als aanvulling 

op de dagelijkse huidverzorging, behalen 

deze skincare-specialisten unieke 

huidresultaten.
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Specialisatie Module

vita power Bar 

CNCV00650 vita power Bar
Display met van elke 2x vitapower ACE,  
vita power DUO en vita power A

THUISVERZORGING 

CNCV00653 vita power ACE 30 ml
Het antioxidante vitaminecomplex voorkomt vroegtijdige huidveroudering. Het verbetert de 
huideigen bescherming tegen beschadigingen door UV-straling, nicotine en negatieve stress. Vita 
power ACE is in staat om de zichtbare tekenen van huidveroudering door het milieu te corrigeren en 
te beschermen tegen nieuwe beschadigingen. Gelijktijdig wordt de huid strakker, de poriën verfijnder 
en hyperpigmentatie verminderd zodat het huidoppervlak egaler wordt en een jongere uitstraling 
krijgt. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Retinol, Vitamine C, Tocopherol

CNCV00652 vita power Duo 30 ml
Een licht en snel intrekkend serum speciaal voor de gevoelige en geïrriteerde huid. Het bevat 
vitamine B5 en B6 die irritaties verminderen en het bindweefsel strakker maakt. Het thijm extract werkt 
normaliserend bij puistjes en zorgt zo voor een zuiver en verzorgd huidbeeld. Bovendien hydrateert 
vita power DUO, vermindert roodheden en zorgt voor een gelijkmatige, heldere uitstraling. Geschikt 
voor de onzuivere huid.
Werkstoffen: Vitamine B5, Vitamine B6, thijm extract

CNCV00651 vita power A 30 ml
Deze effectieve concentraat werkt gericht tegen huidverslapping, rimpels en hyperpigmentatie. 
Vita power A heeft als taak het bindweefsel op te bouwen en de huid te regenereren. De poriën 
worden verfijnd voor een egaal huidbeeld. Het resultaat is een stralend frisse en zichtbaar verjongde 
uitstraling. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Zeer hoog gedoseerd retinol



Couperose 
Reducing

Dunne capillairwanden worden 
verstevigd en gestabiliseerd voor een 

reductie van rode adertjes.

Gericht tegen rode adertjes.
 

Voor elke huid met teleangiëctasieën, couperose of de huid die 

neigt naar vermeerdering van adertjes hebben wij de oplossing! De 

Couperose Reducing lijn traint en versterkt de vaatjes. Het resultaat is 

een gelijkmatig en stralend huidbeeld.
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Specialisatie Module

THUISVERZORGING 

CNCV01202 Cream 30 ml
Intensieve speciaalverzorging bij couperose. Versterkt de gevoelige capillairvaatjes en 
wanden en voorkomt roodheden. Hydrateert gelijktijdig en beschermt het immuunsysteem 
van de huid.
Werkstoffen: Blauwe bosbes extract, Rutin, Amika extract, Cypres extract, Witte kruiden extract, Vitamine E, 
Vitamine F, Panthenol

CNCV01203 Mask 50 ml
Rijk crèmemasker bij couperose. Versterkt de capillairwanden en reduceert rode adertjes. 
Werkt intensief verstevigend en beschermend.
Werkstoffen: Blauwe bosbes extract, Rutin, Amika extract, Cypres extract, Witte kruiden extract, Vitamine E, 
Vitamine F, Panthenol

CNCV01201 Concentrate 15 ml
Intensief aanvullend concentraat bij couperose. Versterkt de capillairvaatjes, verstevigd 
de vaatwanden en hydrateert.
Werkstoffen: Blauwe bosbes extract, Rutin, Amika extract, Cypres extract, Witte kruiden extract, Vitamine E, 
Vitamine F, Panthenol

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01202 Cream 150 ml
CNCK01203 Mask 150 ml
CNCK01201 Concentrate 50 ml



De veeleisende mannenhuid vraagt om speciale 
aandacht en een dynamische verzorging. Men 
Relax geeft de mannenhuid de gewenste boost en 
verzorgt de huid met alles wat hij nodig heeft.
 

Hoogwerkzame kruiden, oliën en hyaluronzuur laten lijntjes en rimpels 

vervagen en geeft een vitale en krachtige huid. Enorm belangrijk in 

deze context is de beleving voor de man. De geraffineerde kruidige geur 

benadrukt de mannelijke toets van deze exclusieve verzorgingslijn.

De snelst groeiende 
doelgroep in de 
beauty branche
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Doelgroep Module  -  men relax

SALON-/VERKOOPPRODUCTEN 

CNCV10001 24-hour Cream 50 ml
Een lichte 2-in-1 crème gel met duo functie als huidverzorging en 
als aftershave gel. De plantaardige werkstofcomplexen verzorgen de 
huid intensief met vocht, vitaliseren en zorgen voor een fris en verzorgd 
huidbeeld. Vitamines beschermen tegen vrije radicalen en milieu-
invloeden. De verfijnde Whisky extract maakt zelfs de meest vermoeide 
mannenhuid weer actief en levendig.
Werkstoffen: Amandelolie, Maïszetmeel, Suikerbieten extract, Aloë Vera extract, Mout 
extract, Vitamine A en E, Panthenol, Allantoïne, Lecithine

CNCV10002 HydroLift Serum 50 ml
Een krachtig serum met 3-voudig gecombineerd hyaluronzuur. Het 
zorgt voor een directe opvulling en rimpelvervaging. ProVitamine B5 
geeft een intensieve hydratatie, remt irritaties en kalmeert de huid. 
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Appelextract, Groene Algen extract, Witte Lupine extract, 
Mout extract, ProVitamine B5

CNCV10004 Crystal Deo Roll-On 50 ml
Een betrouwbaar werkend actief-deodorant gebaseerd op 
aluinkristallen. Geeft langdurige deobescherming. Verfrissend sportief 
en absoluut effectief. Zonder parfum en kleurstoffen. Een Must-Have 
voor elke zichzelf goed verzorgende man.
Werkstoffen: Aloë Vera extract

CNCV10005 Clearing Foam 50 ml
Een lichte reinigingsschuim. Het bevrijdt de huid van alle onzuiverheden, 
talgafzetting en zorgt voor een grondige reiniging van de huid. De 
optimale voorbereiding voor de aansluitende huidverzorging.
Werkstoffen: Allantoïne, D-Panthenol, Glycerine

CNCV10006 Shower Gel 150 ml
Een prikkelend verkoelende douchegel. Voor een bijzondere 
douchebeleving en een intensief verzorgde huid met nieuwe energie 
en frisheid.



men relax
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Duik in een zee van  
schoonheid

Al het huidige leven in de wereld, in welke vorm dan ook, is oorspronkelijk ontstaan in de zee. Het is ontstaan vanuit de oerkrachten 

en heeft zich vanuit de allereerste eencellige levensvorm gedurende miljoenen jaren ontwikkeld tot complexe meercellige organismen 

zoals de mens. Het leven op de aarde heeft vele complexe vormen aangenomen, maar de oorspronkelijke oerprincipes zijn echter 

nauwelijks veranderd. Zo is bijvoorbeeld de samenstelling en concentratie van mineralen in de menselijke cellen vrijwel identiek aan 

die van algen en zeewater. Men zou vereenvoudigd kunnen zeggen dat de inhoud van cellen ingekapseld zeewater is.

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat wetenschappers sinds tientallen jaren trachten de geheime kracht van de zee te ontcijferen 

en voor de gezondheid en huidverzorging bruikbaar te maken.
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Doelgroep Module  -  Moments of Pearls

Biotechnologische extracten van de groenalg Ulva 
Lactuca dringen diep door in het huidweefsel en 
stimuleren daar de synthese van nieuwe elastinevezels.



61

Moments of Pearls is de nieuwe huidverzorgingslijn met de oerkracht van de zee. Met parels en algen 
voor een 24-uurs depot van vocht, vermindering van rimpels en lifting van gelaatscontouren.

De eerste tekenen van beginnende huidveroudering laten zich al snel zien. Ze zijn te herkennen aan een wat droge huid 

die enigszins trekkerig aan begint te voelen, met name na het reinigen. Later vormen zich de eerste droogterimpeltjes en 

tenslotte beginnen de huidcontouren te zakken als uiterlijk zichtbare tekens van innerlijk afnemende elasticiteit van het 

bindweefsel.

De uitstraling en aantrekkelijkheid van de huid begint af te nemen, wat veel invloed heeft op de eigenwaarde en 

zelfvertrouwen van vrouwen. Dat is ook de fundamentele reden dat vrouwen op zoek zijn naar werkzame producten 

en verzorgingsconcepten die het huidverouderingsproces duidelijk vertragen, de zichtbare tekenen van huidveroudering 

corrigeren en een aantrekkelijk huid met een jongere uitstraling realiseren.

Een uitgebreide studie (met 
placebo controlegroep) met 
vrouwelijke testpersonen heeft 
uitgewezen dat:

> Tot 14% meer hydratatie na 8 dagen in alle 

huidlagen

> Tot 24% meer hydratatie na 20 dagen door 

de hoog-innovatieve algenwerkstoffen

 Tevens sensationele resultaten met 

betrekking tot huidlifting (+25%) en 

rimpelvermindering (-31%) bij gebruik 

gedurende 2 maanden.

moments of 
pearls
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Anti-Aging

moments of pearls

Moments of Pearls biedt u en uw klanten drie concepten:

Uw klanten genieten van een perfect op de huidbehoefte afgestemde verzorging met een zeer rijke wellnessbeleving. Laat uw 

klanten wegdromen in een oase van fantastische mediterrane geuren die de geest meteen in vakantiestemming brengen en 

ontspannende massages die de zintuigen prikkelen met een totaalgevoel van diepe ontspanning en welbehagen.

MoisturizingAnti-Aging Body

THUISVERZORGING    

CNCV02201  Feel good    50ml
Vochtinbrengende dagverzorging met lifting effect voor de verzorging van de ve eleisen-
de, regeneratiebehoeftige huid. Een zeer kostbaar extract uit echte parels, natuurlijke oliën en 
hoog-actieve ogliosaccharides van maritieme oorsprong maken de huid glad en ondersteunen de 
regeneratie. Voor een egale huid met strakkere gelaatscontouren en een aantrekkelijkere uitstraling. 
Dermatologisch getest en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Extract uit de groene alg Ulva Lactuca, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Saccharide, Bisabolol, Allantoïne, 
Sheabutter, Macadamianoot olie, Parelextract.

CNCV02204 Sleep well    50ml     
Vochtinbrengende, rijke nachtcrème met versterkte anti-aging effect voor de verzorging van 
de veeleisende, regeneratiebehoeftige huid. Een zeer kostbaar extract uit echte parels, natuurlijke 
oliën, vitamine A-Palmitaat en hoog-actieve ogliosaccharides van maritieme oorsprong maken de 
huid glad en ondersteunen de regeneratie. Gedurende de nacht werken de actieve ingrediënten in-
tensief op de huid, waardoor men met een fris stralende, strakkere en stralende huid wakker wordt. 
Dermatologisch getest en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Extract uit de groene alg Ulva Lactuca, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Saccharide, Bisabolol, Allantoïne, 
Sheabutter, Macadamianoot olie, Parelextract, Vitamine A-Palmitaat.

CNCV02202 keep calm & relax  50ml 
Vochtinbrengend, zeer rijk crèmemasker met krachtig lifting effect voor de verzorging van de 
veeleisende, regeneratiebehoeftige huid. Een zeer kostbaar extract uit echte parels, natuurlijke 
oliën, vitamine A-Palmitaat en ogliosaccharides van maritieme oorsprong maken de huid glad en 
ondersteunen de regeneratie. Voor een gladdere huid met minder rimpeltjes en lijntjes, strakkere 
gelaatscontouren en een aantrekkelijkere uitstraling. Dermatologisch getest en goedgekeurde huid-
verdraagzaamheid.
Werkstoffen: Extract uit de groene alg Ulva Lactuca, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Saccharide, Sheabutter, Parelextract, 
Vitamine A-Palmitaat.

CNCV02203 pearly peel  50ml  
Zacht crèmepeeling met scrubdeeltjes van echte parels. Verwijdert zachtjes dode huidcellen, talg en 
onzuiverheden. Maakt de huid glad en verfijnt het huidbeeld. Werkt bovendien verzorgend door de 
macadamianoot olie en kostbare parelextracten. Geschikt voor alle huidtypes. Dermatologisch getest 
en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Parelextract, Macadamianoot olie.

CABINE BEHANDELING   

CNCK02201 feel good   150ml 
CNCK02202 keep calm & relax 150ml 

   

CNCK02203 Pearly peel 150ml 
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Moisturizing

Body

moments 
of pearls

THUISVERZORGING   

CNCV02220 stay fresh  50ml 
Intensief werkende 24-uurs crème voor verhoogde huidhydratatie die 24 uur lang door-
werkt. Met kostbare natuurlijke oliën en een innovatieve werkstofcomplex uit hyaluronzuur, 
algen- en parelextracten. Speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de vochtarme huid, maar 
tevens zeer geschikt voor de gemengde en vette huid. Dermatologisch getest en goedgekeurde 
huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Carrageen, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Bisabolol, Allantoïne, Macadamianoot olie, 
Squalane, Parelextract, Ginko Biloba Extract.

CNCV02221 time out  50ml 
Intensief werkend verzorgingsmasker op gel-crème basis met een innovatief werk-
stoffencomplex. Het complex bestaande uit hyaluronzuur, algenextract en parelextract 
vult vochttekorten aan en zorgt voor een perfecte vochtbalans. Het effect houdt 24 uur 
aan. Speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de vochtarme huid, maar is zeer geschikt 
voor de gemengde en vette huid. Dermatologisch getest en goedgekeurde huidverdraag-
zaamheid.
Werkstoffen: Carrageen, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Aloë Vera, Bisabolol, Parelextract, Ginko Biloba 
Extract.

CNCV02222  eye like  15ml 
Voor een frisse en stralende blik. Trekt bijzonder snel in zonder een glanzend vetlaagje 
achter te laten. Verhoogt de hydratatie de gehele dag en reduceert donkere kringen. Ideaal 
voor de vochtarme huid, maar is zeer geschikt voor de gemengde en vette huid. Dermato-
logisch getest en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Moisturizing Heteropolysaccharide-film, Lang- en kortketenig Hyaluronzuur, Bisabolol, Allantoïne, 
Macadamianoot olie, Squalane, Parelextract, Ginko Biloba Extract.

THUISBEHANDELING   

CNCV02240  hurry up  100ml 
Rijke, vochtinbrengende bodybalm met zacht smeltende consistentie en kostbare 
extract van echte parels. Maakt de huid ontspannen, zijdezacht en het trekkerige gevoel na 
het douchen of baden verdwijnt door de sheabutter en macadamianoot olie. Dermatologisch 
getest en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.
Werkstoffen: Sheabutter, Macadamianoot olie, Glycerine, Parelextract.

CNCV02241  curvy princess  100ml 
Verstrakkende, aangenaam verfrissende lichaamsverzorging met kostbare extract van 
echte parels voor een zichtbare verbetering van de huidstructuurbij cellulite. Innovatie-
ve plantenextracten activeren de vetafbraak en stimuleren het afvoeren afval- en gifstoffen. 
De huid op de probleemzones wordt gerevitaliseerd, strakker en gladder. Dermatologisch 
getest en goedgekeurde huidverdraagzaamheid.

CNCV02242  peel off  50ml 
Verzorgende lichaamspeeling verwijdert dode huidcellen. De microcirculatie wordt 
gestimuleerd, de huid wordt bovendien gehydrateerd en verzorgd. Ideaal als voorbereiding 
van de huid voor de verzorgingsproducten.

CABINEBEHANDELING   

CNCK02220 stay fresh  150ml 
CNCK02221 time out  150ml

CABINEBEHANDELING  

CNCK02240  hurry up  250ml
CNCK02241  curvy princess  500ml

 

CNCK02242  peel off  500ml

   

CNCK02222 eye like  30ml



De omzetboosters  
voor elk instituut

64

Met de CNC Retail Opportunities heeft u de vrije keuze om meer omzet te maken.
 

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden uit ons Retail Opportunities concept:

> Aankoop van losse producten

> Aankoop van een complete verkoopdisplay met de bijbehorende producten en testers, inclusief luxe  

 presentatiedisplay met de verschillende display showcards voor alle Retail Opportunities producten

> Aankoop van displayvulling (indien u al over een display beschikt)

Bij aankoop van een complete verkoopdisplay ontvangt u de verschillende display showcards van de Retail Opportunities gratis. Zo 

kunt u gedurende het hele jaar en verdeeld over de verschillende seizoenen displayvullingen naar eigen wens aanbieden.

Laat u zich op de volgende pagina’s inspireren door de Retail Opportunities 
en kies de producten die bij u passen. U zal zien hoe gemakkelijk u extra 
omzet maakt door directe verkoop.
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Retail Opportunities
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Retail Opportunies  -  SUN

Overmatige blootstelling aan zonstraling beïnvloedt 
doorslaggevend het verouderingsproces van de huid. Met name 
de UVA- en UVB-straling kan onherstelbare schade veroorzaken, 
die op het eerste gezicht niet direct zichtbaar zijn.
 

Bij nadere beschouwing worden veel van deze beschadigingen, zoals vroegtijdige 

huidveroudering en zelfs huidkanker, pas na jaren zichtbaar. Maar men kan zich tegen deze 

gevolgen beschermen.

Werkzame bescherming tegen 
vroegtijdige huidveroudering

THUISVERZORGING 

CNCV02101 Sun Spray LSF 15 125 ml
Snel intrekkende zonbeschermingsspray voor gelaat en lichaam met beschermingsfactor 15. 
Beschermt tegen UVA- en UVB-straling en tegen zonneschade zoals verbranden, huidveroudering en 
ongewenste hyperpigmentatie.
Werksoffen: UVA- en UVB-filter

CNCV02102 Sun Lotion LSF 30 125 ml
Snel intrekkende zonbeschermingsspray voor gelaat en lichaam met beschermingsfactor 30. 
Beschermt tegen UVA- en UVB-straling en tegen zonneschade zoals verbranden, huidveroudering en 
ongewenste hyperpigmentatie.
Werksoffen: UVA- en UVB-filter

CNCV02103 Sun Lotion LSF 50 125 ml
Snel intrekkende zonbeschermingsspray voor gelaat en lichaam met beschermingsfactor 50. 
Beschermt tegen UVA- en UVB-straling en tegen zonneschade zoals verbranden, huidveroudering en 
ongewenste hyperpigmentatie.
Werksoffen: UVA- en UVB-filter

CNCV02104 After Sun Gel Aloe Vera 125 ml
Kalmerend en koelend na het zonnebaden. De effectieve verzorgingscomplexen met natuurlijke 
Aloë Vera geven een weldadige vochtinbrenging en beschermen de elasticiteit van de huid.
Werkstoffen: Aloë Vera extract, Hamamelis extract, Panthenol, Tarweglucoside

CNCK00516 After Sun Repair Fluid                                                                          10 x 2 ml
Werkstofampul als aanvullende verzorging voor alle huidtypes, met name na zonnebrand. 
Panthenol, Zeekamille, Aloë Vera en Allantoïne werken ontstekingsremmend en kalmeren de huid. 
Ectoïne beschermt daarbij tegen vochtverlies en behoudt de elasticiteit. Rimpeltjes worden minder en 
nieuwe rimpelvorming wordt geremd.
Werkstoffen: Panthenol, Aloë Vera, Suikerbiet extract, Zeekamille, Ectoïne



CNC heeft op basis van de nieuwste technologische wetenschap een 
zonbeschermingserie voor gelaat en lichaam ontwikkeld, voor een 
gezonde huid en een lang aanhoudend jeugdige uitstraling.

SUN
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BB Cream
Het premium innovatieve mat-effect voor 
een natuurlijk mooie en perfecte uitstraling.
 

De enorm populaire BB crèmes combineren de dekkende 

eigenschappen van make-up met de verzorgende 

eigenschappen van een dagcrème. Een sensationeel 

huidgevoel, een beter huidbeeld en een natuurlijke, egale 

uitstraling maken van de BB crème een absolute make-up 

innovatie.

Het resultaat is een gladder en strakker 
uitziende huid.
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Retail Opportunities

303333303334

THUISVERZORGING 

CNCV00200 Blemish Beauty Balm, medium 50 ml
De BB Cream Blemish Beauty Balm is geschikt voor alle huidtypes. Twee 
verschillende kleurnuances maken de individuele afstemming op de huidteint 
mogelijk. Een aanvullende dag- of 24-uurs crème is, afhankelijk van de 
huidconditie, niet meer nodig. De BB Cream Blemish Beauty Balm is zijn tijd ver 
vooruit en voldoet zelfs aan de eisen van een DD Crème.
Werkstoffen: Jojobaolie, Tarwiekiem- en Maïskiemolie, Shea Butter, Bijenwas, Panthenol, 
Allantoïne, Zoethout extract, Alpha-Bisabolol, Salicylzuur, Hyaluronzuur

CNCV00202 Blemish Beauty Balm, light 50 ml
Werkstoffen: Jojobaolie, Tarwiekiem- en Maïskiemolie, Shea Butter, Bijenwas, Panthenol, 
Allantoïne, Zoethout extract, Alpha-Bisabolol, Salicylzuur, Hyaluronzuur

CNCD00200  Display met vulling medium 6x 50 ml
Display incl. showcards, vulling: 6x CNCV00200 medium, 1x medium tester
CNCN00200 Navulling display medium 6x 50 ml
6x CNCV02000 medium, 1x medium tester

CNCD00202 Display met vulling light 6x 50 ml
Display incl. showcards, vulling: 6x CNCV00202 light, 1x light tester
CNCN00202 Navulling display light 6x 50 ml
6x CNCV00202 light, 1x light tester

CNCD00204  Display met vulling light/medium 6x 50 ml
Display incl. showcards, vulling: 3x CNCV00202 light, 3x CNCV02000 medium, 
1x light tester, 1x medium tester
CNCN00204 Navulling display light/medium 6x 50 ml
3x CNCV00202 light, 3x CNCV00200 medium, 1x light tester, 1x medium tester

CNCM40000 Display leeg 
Display zonder vulling, incl. display showcards



Lip Volume
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Retail Opportunities

Natuurlijk volle lippen  
om te zoenen!

Voor onweerstaanbare volle lippen en een 
verleidelijke mond!
 

Met Lip Volume creëert  u bij dagelijks gebruik het effect van 

gevulde en vollere lippen met een betoverende zachte glans. 

De structuur en lipcontour worden zichtbaar verbeterd. De 

lipopeptide in de Lip Volume stimulerende collageenopbouw 

en zorgen zo voor natuurlijk vollere lippen.

THUISVERZORGING 

CNCV00408 Lip Volume 10 ml
Transparante lipgloss met volumerende werking en duurzaam verzorgingseffect. Zorgt 
voor volle, zachte en mooie lippen. Geur: Vanille
Werkstoffen: Peptide, Macadamianoot olie, Shea butter, Mint, Bio-kokosolie

CNCD00408 Lip Volume Display met vulling 7x 10 ml
Display incl. showcards, vulling: 7x CNCV00408 Lip Volume, 1x Lip Volume tester

CNCN00408 Navulling display 7x 10 ml
7x CNCV00408 Lip Volume, 1x Lip Volume tester

CNCM40000 Display leeg 
Display zonder vulling, incl. display showcards



Mimik Lift
Zorgt voor een duidelijke vervaging 

van de mimiek-rimpels zonder 
injecties.Het innovatieve werkstofpreparaat bij  

mimiek-rimpels.

De beproefde high-tech werkstof Argireline, een hexapeptide, bootst 

de werking van BOtulinum TOXine na, waarbij het de mimiekspieren 

bewezen ontspant en daardoor de huid gladder maakt.

Retail Opportunities

Mimiek-rimpel ontspanning 
zonder injecties.
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THUISVERZORGING 

Basis is 10% zuivere Argireline en Hyaluronzuur
CNCV00702 Mimik Lift 30 ml
CNCV00703 Mimik Lift, kleinverpakking 5 ml
Innovatief werkstofpreparaat voor mimiek rimpels. Naar eigen behoefte aan te brengen op voor-
hoofd, bovenlip, neus-lip plooi en zone rondom ogen.
Werkstoffen: Argireline, Hyaluronzuur, Iers Mos poeder

CNCD00703 Mimik Lift Display met vulling 8x 5 ml
Display incl. showcards,  vulling: 8x CNCV00703 Mimik Lift 5ml, 1x Mimik Lift tester

CNCN00703 Navulling display Mimik Lift 8x 5 ml
8x CNCV00703 Mimik Lift 5ml, 1x Mimik Lift tester

CNCM40000 Display leeg 
Display zonder vulling, incl. display showcards 
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Long Lash Power Serum
Voor een onweerstaanbare oogopslag met fenomenale 
wimpers in een schitterende Star-Look!
 

Long Lash Power Serum is een totale revolutie voor uw wimpers en wenkbrauwen. 

Het zorgt binnen de kortste tijd voor een indrukwekkende oogopslag en maakt van 

uw ogen een onweerstaanbare blikvanger. En dat zonder hormonen of parabenen.

> Na 14 dagen

 Een toename van wimperlengte  

 cq. wimperdikte tot 46%

> Na 28 dagen

 Een toename van wimperlengte  

 cq. wimperdikte tot 66%

> Na 42 dagen

 Een toename van wimperlengte  

 cq. wimperdikte tot 72%

De nieuwste in-vivo onderzoeken 
hebben de volgende meetresultaten:

Retail Opportunities

THUISVERZORGING 

CNCV01800 Long Lash Power Serum 6 ml
Werkstoffen: Myristoyl Pentapeptide-17, Aloë Vera extract, Panthenol, Ogentroost

CNCD01800 Long Lash Power Serum Display 9x 6 ml
9x CNCD01800 Long Lash Power Serum



Power  
Lift Cream
Het instant lift-effect en rimpelvervaging voor speciale momenten!
 

De  Power Lift Cream bevat een revolutionair en uniek werkstofcomplex van biomimetische peptides. Dit complex zorgt aantoonbaar 

voor een duidelijk lift-effect en een intensieve rimpelvervaging binnen 2 uur na het aanbrengen en houdt tot 8 uur aan.

Peptides (eiwitverbindingen) worden al sinds lange tijd als krachtige anti-aging werkstof ingezet. Ze zijn in staat om de 

collageenproductie te stimuleren omdat collageen zelf een proteïne (eiwit) is. Peptides zorgen voor een gezond en strak huidbeeld. 

Met dit unieke werkstoffencomplex werd een absolute innovatie ontwikkeld. De combinatie van verschillende peptides maakt 

van deze crème een onvergelijkbare lift-effect noviteit. Ideaal als het snel moet gaan en binnen de kortste tijd zichtbare effecten 

bereikt moeten worden.

Ervaar het verbazingwekkend effect van de Power Lift Cream!
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Zorgt binnen 2 uur voor een strakke en 
rimpelvrije huid.

Retail Opportunities

THUISVERZORGING 

CNCV01703 Power Lift Cream 30 ml
Bevat een revolutionaire werkstoffencomplex van biomimetische peptides. Deze zorgt voor een 
duidelijk strakkere en gladdere huid met minder rimpels binnen 2 uur na het aanbrengen. Het effect 
houdt tot 8 uur aan. Hoogwaardige ingrediënten zorgen voor een intensieve verzorging, bescherming 
en een verfijnde huid. Geschikt voor de vermoeide, rijpere en regeneratiebehoeftige huid met rimpels.
Werkstoffen: Biomimetische Peptides, Plantaardige Oliën, Amandelolie, Squalan, Vitamine E, Roodalg extract, 
Cupuacebutter, Allantoïne

CNCK00515 Power Lift Elixier 10 x 2 ml
Werkstofampul als aanvullende verzorging voor alle huidtypes. De huid wordt gladder en krijgt door 
een revolutionair werkstofcomplex, een biochemisch neuropeptide, een duidelijk lifting effect dat zich 
voltrekt binnen 2 uur na het aanbrengen en circa 8 uur aanhoudt. In combinatie met de Power Lift 
Cream kan het lift effect nog versterkt worden.
Werkstoffen: Biomimetische Peptiden, Pullulan, Panthenol

CNCD01703 Power Lift Display 7 x 30 ml
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SKADREES matt mousse 
make-up biedt:

Retail 
Opportunities

matt mousse 
make-up 
De mooiste vorm van make-up perfectie!
 

Het SKADREES matt mousse make-up fascineert door de luchtige crème textuur en geeft een aangenaam gevoel op de 

huid. Het laat zich bijzonder eenvoudig verdelen op de huid en verleent door de luchtige Silicea Beads een uniek soft-

touch effect! De matt mousse make-up zorgt voor een onberispelijke en optimaal gematteerde teint gedurende de hele 

dag. Voor een perfect uiterlijk waar anderen jaloers op zullen zijn!

214081214080 214082

> Een licht mousse make-up met optimale dekking

> Perfect gematteerde teint

> Langaanhoudende textuur

> Uniek soft-touch effect

> Optimale huidverdraagbaarheid

> Een huidgevoel alsof er geen make-up op zit

THUISVERZORGING 

CNCV80001 light 15 ml
CNCV80002 medium  15 ml
CNCV80003 dark  15 ml

CNCD80001 SKADREES light display met vulling 9x 15 ml
Display incl. showcards,  vulling: 9x CNCV80001 light 15ml, 1x light tester
CNCN80001 Navulling display SKADREES light 9x 15 ml
9x CNCV80001 light 15ml, 1x light tester

CNCD80002 SKADREES medium display met vulling 9x 15 ml
Display incl. showcards,  vulling: 9x CNCV80002 medium 15ml, 1x medium tester
CNCN80002 Navulling display SKADREES medium 9x 15 ml
9x CNCV80002 medium 15ml, 1x medium tester

CNCD80003 SKADREES dark display met vulling 9x 15 ml
Display incl. showcards,  vulling: 9x CNCV80003 dark 15ml, 1x dark tester
CNCN80003 Navulling display SKADREES dark 9x 15 ml
9x CNCV80003 dark 15ml, 1x dark tester

CNCD80004 SKADREES light/med./dark display met vulling 9x 15 ml
Display incl. showcards,  vulling: 3x CNCV80001 light 15ml, 3x CNCV80002 med. 15ml,  
3x CNCV80003 dark 15ml, 1x light tester, 1x med. tester, 1x dark tester
CNCN80004 Navulling display SKADREES light/med./dark 9x 15 ml
3x CNCV80001 light 15ml, 3x CNCV80002 med. 15ml,  
3x CNCV80003 dark 15ml, 1x light tester, 1x med. tester, 1x dark tester

CNCM40000 Display leeg 
Display zonder vulling, incl. display showcards
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Winter Cream
Retail Opportunities

De optimale verzorging en de 
ideale bescherming voor de 
huid in het koude seizoen!

De winterjas voor de huid.

De huid heeft het in de wintermaanden zwaar te verduren door de kou buiten en droge verwarming binnen. De huid wordt droger, 

gevoeliger en trekkerig. Zowel de koude buitenlucht als ook verwarmde binnenlucht zijn zeer droog en onttrekken vocht aan de 

huid. Ook de talgproductie is bij temperaturen onder 9° C niet meer zo actief. Dit leidt tot een verlaagde kwaliteit aan huidvet 

die een wezenlijk bestanddeel zijn van de huidbarrière. Is deze verstoord, dan zijn roodheden, branderig gevoel en jeuk vaak het 

gevolg. De huid heeft nu extra bescherming nodig om dit enorme vochtverlies en de verminderde talgproductie een halt toe te 

roepen. Een normale dagcrème is dan niet meer toereikend.

De speciaal voor het koude seizoen ontwikkelde rijke Winter Cream met hoogwerkzame vitamines en verzorgende oliën beschermt 

de huid tegen koud, guur weer en droge verwarmingslucht. Bovendien heeft het een gladmakende, ontspannende werking en 

wordt de vochtretentievermogen van de huid ondersteund.

THUISVERZORGING 

CNCV01710 Winter Cream 30 ml
Optimale verzorging als bescherming tegen koude en verwarmde lucht. Geschikt voor de droge, 
gevoelige huid of als wintersportcrème voor elk huidtype toepasbaar.
Werkstoffen: Cera Alba, Panthenol, Vitamine C, Vitamine E, Glycerine, Lecithine



75

Verhoog uw succes  
in directe verkoop!

Retail Opportunities

BB Cream 
Display met vulling 
Losse producten pag. 64

CNCD00202  
Display met vulling light 
Display met 6 verkoop- 
producten + 1 tester

CNCD00202 Navulling display light 
6 verkoopproducten + 1 tester

CNCD00200 Display met vulling medium 
Display met 6 verkoopproducten + 1 tester

CNCN00200 Navulling display medium 
6 verkoopproducten + 1 tester

CNCD00204 Display met vulling light/medium 
Display met 6 verkoopproducten + 2 testers

CNCN00204 Navulling display light/medium 
6 verkoopproducten + 2 testers

Eye Lift Serum 
Display met vulling 
Losse producten pag. 41

CNCD00903 
Display met vulling 
Display met 8 verkoop- 
producten + 1 tester

CNCN00903 Navulling display 
8 verkoopproducten + 1 tester

Lip Volume 
Display met vulling 
Losse producten pag. 65

CNCD00408 
Display met vulling  
Display met 7 verkoop- 
producten + 1 tester 

CNCN00408 Navulling display 
7 verkoopproducten + 1 tester

Mimik Lift  
Skin Age Diminisher  
Display met vulling 
Losse producten pag. 33

CNCD00703 
Display met vulling  
Display met 8 verkoop- 
producten + 1 tester 

CNCN00703 Navulling display 
8 verkoopproducten + 1 tester

Long Lash Power Serum 
Display met vulling 
Losse producten pag. 67

CNCD01800 
Display met vulling  
Display met 9 verkoopproducten

matt mousse make-up  
Display met vulling 
Losse producten pag. 69

CNCD80001 
Display met vulling light 
Display met 9 verkoop- 
producten + 1 tester

CNCN80001 Navulling display light 
9 verkoopproducten + 1 tester

CNCD80002 Display met vulling medium 
Display met 9 verkoopproducten + 1 tester

CNCN80002 Navulling display medium 
9 verkoopproducten + 1 tester

CNCD80003 Display met vulling dark 
Display met 9 verkoopproducten + 1 tester

CNCN80003 Navulling display dark 
9 verkoopproducten + 1 tester

CNCD80004 Display met vulling light/med./dark 
Display met 9 verkoopproducten + 3 testers

CNCN80004 Navulling display light/med./dark 
9 verkoopproducten + 3 testers



Apparatuurbehandelingen
Succes door specialisatie
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Het toepassen van apparatuur in combinatie met dermaceutische 
huidverbeteringproducten brengen uw behandelingen naar een  
nog hoger niveau met ultieme behandelresultaten.

Informeer naar de zeer aantrekkelijke aanbiedingen 
van apparatuur in combinatie met CNC dermaceutische 
huidverzorgingspakketten!

Diamant Microdermabrasie

Mesoporatie

coldPLASMA

Advanced Cell Stimulation Therapy (ACS)

Ultrasonic Beauty Light



Diamant 
Microdermabrasie
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Wat doet Diamant 
Microdermabrasie?

Deze behandelmethode heeft 
hoofdzakelijk de volgende 
uitwerking op de huid:

1. Een zachte en pijnloze 

verwijdering van afgestorven 

cellen

2. Stimuleren van de aanmaak van 

nieuwe cellen

3. De optimale voorbereiding 

voor de huid om de 

hoogwerkzame werkstoffen 

en verzorgingsproducten te 

absorberen

De huidcellen van de epidermis vernieuwen zich in een regelmatige cyclus. Deze cyclus wordt 
trager naarmate de jaren vorderen met een verslechtering van het huidbeeld als resultaat 
door het ontbreken van de aanmaak van nieuwe cellen. De afgestorven verhoornde cellen 
moeten verwijderd worden om een verbetering van het huidbeeld te realiseren.
 

Met Diamant Microdermabrasie wordt een zachte en pijnloze verwijdering van de bovenste huidlaag gerealiseerd. De 

natuurlijke huidvernieuwing wordt hierdoor gestimuleerd en het huidbeeld wordt zichtbaar verbeterd.

Wat is het resultaat  
van de behandeling?

Door de zachte en gecontro-
leerde exfoliatie kunnen onder 
andere de volgende resultaten 
bereikt worden:

> Vermindering van 

pigmentstoornissen

> Reducering van 

ouderdomsvlekken

> Behandelen van de onzuivere 

huid met grote porïen

> Vermindering van mimiek-rimpels

> Reducering van cellulite en striae

> Verfijning van het algemene 

huidbeeld 

> Stimuleren van celvernieuwing

Thuisverzorgingsproducten 
om de behandeling te 
ondersteunen?

Aangezien het bij Diamant 
Microdermabrasie om een 
dieptepeeling gaat, vereist de 
behandeling een intensieve 
thuisverzorging.

De huid heeft bijzonder veel vocht 

en bescherming nodig. Dit kunnen 

we met speciaal daarop afgestemde 

producten bieden. Om een optimaal 

behandelresultaat te bereiken en te 

behouden is het belangrijk de juiste 

verzorgingspreparaten ook thuis te 

gebruiken.

Hiermee kan een langdurige en duurzame huidverbetering gegarandeerd worden.
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De revolutie in  
high-tech  
behandelingen!

Sensationele en duurzame resultaten worden bereikt  
en dit alles zonder risico op infectie!

Overtuig uzelf van deze precisie technologie en laat  
bij uw klanten een zichtbare indruk achter!

De mesoporatie behandeling vindt zijn oorsprong in het wetenschappelijk onderzoek naar electroporatie. In 2003 ontving een 

wetenschappelijk onderzoeksteam uit de USA de Nobelprijs voor chemie voor hun ontdekking dat een zeer specifieke stroomfre-

quentie de vochtkanalen in de huid openen, zodat men werkstoffen in de huid kan brengen zonder naalden. Snelle elektrische 

impulsen genereren een laagspanningsveld waardoor het zelfs mogelijk is om grootmoleculaire werkstoffen in de huid te brengen. 

Deze technologie noemt men mesoporatie en is een non-invasief, huidvriendelijk en pijnloos alternatief voor mesotherapie met 

naalden. Na de behandeling zijn er geen ongewenste bijwerkingen zoals bloeduitstortingen, blauwe plekken of zwellingen en er is 

geen hersteltijd.

Mesoporatie

CABINEPRODUCTEN 

CNCK01601 Age Defense Liposom 5x 7 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie als voorbereiding voor de volgende 
mesopreparaten. Hydrateert de huid en maakt de huid klaar voor absorbering van verdere 
werkstoffen. Geschikt voor alle huidtypes.
Werkstoffen: Squalane, Lecithine

CNCK01602 Age Defense Hyaluron/Gatuline 5x 7 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie met kortketenig en langketenig hyaluronzuur. 
Vult de huid zichtbaar op. Uit champagnebladeren gewonnen Spilanthol heeft een spierontspannende 
werking met zichtbare verlaging van de tekenen van mimiekexpressie.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Champagneblad (Parakresse) extract 

CNCK01603 Age Defense Clear Skin Concentrate 4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie met keatolytische en talgreducerende eigenschappen. 
Verzachtend en ontstekingsremmend. Geschikt voor de vette en onzuivere huid vanaf de pubertijd.
Werkstoffen: Salie, Japanse Hibaboom extract, Grapefruit extract, Groene Thee, Magnolia, Suikerriet, Tea Tree olie, 
Hyaluronzuur

CNCK01604 Age Defense Couperose Concentrate  4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie bij couperose. Versterkt de capillairen en het 
bindweefsel, werkt ontstekingsremmend, kalmerend en vochtinbrengend.
Werkstoffen: Hamamelis, Muisdoorn, Centella Asiatica, Wilde Kastagne, Panthenol, Calendula, gist, Hyaluronzuur

CNCK01606 Age Defense Cellulite Concentrate 2x 15/2x 10 ml
Bestaande uit 2x Age Defense Cellulite Concentrate 15ml + Liposom 10 ml.
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie voor het lichaam. Verstevigt de huidstructuur, 
ontslakt, activeert de microcirculatie, stimuleert de vetverbranding en verbetert de lichaamscontouren. 
Vochtinbrengend en egaliseert ongewenste deukjes in de huid.
Werkstoffen: Muisdoorn, Aziatische Watervenkel, Carnitine, Caffeïne
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Mesoporatie
CABINEPRODUCTEN 

CNCK01605 Age Defense Mimik Concentrate 4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie voor ontspanning van mimiekspieren. 
Maakt de huid glad en ontspant de mimiek-rimpels op voorhoofd, bovenlip en zone rondom 
ogen.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Argireline

CNCK01607 Age Defense Whitening Concentrate 4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie bij hyperpigmentatie en 
ouderdomsvlekken. Werkt ophelderend en voorkomt het ontstaan van nieuwe 
pigmentstoornissen. Versterkt het immuunsysteem van de huid en werkt keratolytisch. Het 
heeft bovendien een verfrissende, reinigende, adstringerende en ontstekingsremmende 
werking. Intensief vochtinbrengend. 
Werkstoffen: Acerola extract, Vrouwenmantelkuid extract, Duizendblad extract, Citroenmelisse extract, Wilde 
Malve extract,  Olijfolie, Sleutelbloem extract, Hyaluronzuur

CNCK01608 Age Defense Vita Concentrate 4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie bij rijpere, vermoeide huid met rimpels. 
Werkt sterk huidverstrakkend en regenereert. Intensief vochtinbrengend en verhoogt 
de vochtretentie in de huid. Celmembramen worden sterker en daarmee beschermd 
tegen chronologische veroudering. Ondersteunt de opbouw van collageenvezels, werkt 
ophelderend bij pigmentvlekken, en verfijnt de poriën.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Tripeptide, Lipiden, Vitamine C, Gerst extract, Retinol, Lecithine

CNCK01609 Age Defense STEM CELL Concentrate 4x 5 ml
Serum speciaal ontwikkeld voor mesoporatie bij regeneratiebehoeftige huid voor 
een zichtbare verbetering van het huidbeeld. Kortketenig hyaluronzuur hydrateert de 
huid en slaat vocht op voor een langere periode. De huid wordt opgevuld en krijgt een 
jeugdige uitstraling. Het extract uit plantaardige stamcellen beschermt de huid en versterkt 
de weerstand tegen vrije radicalen. De groei van nieuwe cellen wordt gestimuleerd en 
de levensduur van de huidstamcellen wordt verlengd, zodat de jeugdigheid van de huid 
bewaard wordt.
Werkstoffen: Hyaluronzuur, Appelstamcellen extract, Polysaccharide, Centella Asiatica, Gist extract, Lecithine



Advanced Cell  
Stimulation Therapy
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Advanced Cell Stimulation (ACS) Therapy is de allernieuwste generatie microneedling behandeling 
en meest succesvolle technologie in de wereld van anti-aging en probleemhuid behandeling.

Door gerichte perforatie van de huid wordt het herstelmechanisme van de huid geactiveerd, waardoor de niet alleen productie van 

collageen en elastine, maar ook de aanmaak van hyaluronzuur door de huid zelf gestimuleerd wordt. Tevens neemt de microcircu-

latie aanzienlijk toe, wat tot een verhoogde absorbatievermogen van de aangebrachte werkstoffen leidt, waarmee een duidelijk 

verbeterd huidresultaat verkregen wordt.

Deze niet-ablatieve huidverjongingstechnologie maakt het mogelijk om de huid van het gelaat, ogen, lippen, hals, decolleté, 

lichaam en handen te verbeteren en te verstevigen. Deze technologie kan ook toegepast worden om littekens en striae succesvol 

te reduceren.

Micro Needling

CABINEPRODUCTEN 

CNCK00303 Hyaluron Forte Serum STERIEL       10 x 3 ml
CNCK00304 Vitamin C Serum STERIEL       10 x 3 ml
CNCK00305 Cell Booster Serum STERIEL       10 x 3 ml

THUISVERZORGING 

CNCV00301 Hyaluron Forte Serum                                                                 30 ml
Aanvullend serum voor het opvullen en gladder maken van rimpeltjes. Intensief vochtinbrengend 
en verfrissend met directe en langdurige werking. Geschikt voor alle huidtypes. In combinatie met 
Facial Tonic of Skin Lipid Matrix Cleansing Tonic ook geschikt voor Ultrasoonbehandeling.
Werkstoffen: Hooggeconcentreerd kortketenig en langketenig Hyaluronzuur

Betaalbaar en 
zéér rendabel 
in elk instituut

 

CNCK00511 Hyaluron Forte Serum STERIEL  10 x 2 ml
Hoogwaardig vloeibaar gelserum met steriel hyaluronzuur. Zichtbaar anti-rimpel effect 
door diepwerkende hydratatie in de epidermis. Zorgt voor een grote vochtretentie en versterkt 
de huidbarrière. De ideale aanvulling gedurende dermaceutsiche huidbehandelingen. Wordt 
optimaal verdragen, zelfs door de zeer gevoelige huid. Vrij van geur- en kleurstoffen, vrij van olie 
en parabenen, vrij van PEG.
Werkstoffen: Hooggeconcentreerd hyaluronzuur

CNCK0512  Vitamin C Serum STERIEL 10 x 2 ml
Werkstofampul als aanvulling voor de verzorging van de rijpere huid met hyperpigmentatie 
en ouderdomsvlekken. Vitamine C verhoogt de collageensynthese en beschermt tegen schade 
door UV-straling. Ouderdomsvlekjes, rimpels en ruwe huid wordt tot een minimum beperkt.
Werkstoffen: Vitamine C-Derivaat

CNCK0513 Cell Booster Serum STERIEL 10 x 2 ml
Werkstofampul als aanvulling voor de verzorging van de droge en gevoelige huid. Het 
polysaccharide glycoïne stimuleert de celstofwisselingactiviteit en energieproductie in de 
huidcellen. De huid krijgt een frisse en gerevitaliseerde uitstraling en het trekkerige gevoel wordt 
gemininmaliseerd.
Werstoffen: Glycoïne



De unieke combinatie van Microneedling met dermaceutische behandelingsproducten van CNC wordt 
Advanced Cell Stimulation (ACS) Therapy genoemd en hiermee bereikt u ongelofelijke resultaten en 
onvergetelijke dankbaarheid van uw klanten. U wordt ‘The Talk of the Town’!

Bereid u zich alvast voor op de volgende sensationele resultaten in uw salon:

> Huidversteviging
> Rimpelvermindering
> Huidverjonging van zonbeschadigde huid
> Littekenverbetering (met name acne littekens)

> Striaevervaging
> Opheldering van pigmentstoornissen
> Poriënverkleining
> Algemene huidverfijning

ACS THERAPY
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coldPLASMA

De Revolutie bij 
huidproblemen

In de medische wetenschap wordt al jaren succesvol met koud plasma gewerkt om bijvoorbeeld de wondgenezing te versnellen, 

kiemvorming en ontstekingen bij acne te reduceren, nagelschimmels, voetschimmels en zelfs herpesinfecties effectief te bestrijden. 

Deze baanbrekende successen zijn door klinische studies bewezen.

Het succes van ColdPlasma is 
nu ook verkrijgbaar voor de 
esthetische branche. 

Baanbrekende succes uit de medische wereld 
NU OOK VOOR DE ESTETISCHE BRANCH

Seborroïsche / Acne neigende 
huid
Antibacteriële werking, sterk 
kiemreducerend, onstekingsremmend. 

In combinatie met de MicroSilver BG™ 
producten.

Celregeneratie
Celmigratie en celdeling

in coMbinatie met aesthetic 
world producten

Couperose
Ontstekingsremmend

In combinatie met Couperose 
Reducing Producten

Behandelmogelijkheden in esthetiek:

Eigenschappen van coldPLASMA

>  Volledige reiniging van de huid
>  Kiemreductie van bacteriën, virussen en 

schimmels

> Gestimuleerde celmigratie en celdeling
> Zuurstofverrijking en stimulatie van de 

doorbloeding
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coldPLASMA

We gaan er meestal van uit dat materie vast, vloeibaar of gasvormig is. Er 

bestaat echter nog een vierde vorm dat plasma genoemd wordt. Door toevoeging 

van energie komen bij plasma de atomen en moleculen van een materie in een 

‘aangewakkerde’ toestand. Het plasma produceert een ultrahoogfrequente energie 

die op de huid gericht kan worden, zonder de huid aan te raken.

Aangezien plasma een energie geeft met een hogere frequentie dan laserlicht, 

ontstaat er geen wisselwerking met bestanddelen van de huid, bloed of bindweefsel, 

zoals bij lasertherapie wel het geval is. Daardoor heeft coldPLASMA volgens weten-

schappelijk onderzoek geen negatieve bijwerkingen.

Wat is Plasma?

NIEUW!!



Professional Home Care
voor UW omzetverhoging!
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Speciaal voor de huidverzorging thuis en ter  ondersteuning van uw instituutbehandelingen 
is er het professionele ultrasoon compact apparaat. Twee bekende en bewezen technolo-
giën worden hier in 1 handzaam apparaat verenigd: Photon Therapie (LED licht therapie) en 
Ultrasoon behandeling (3 MHz).

Het unieke systeem van de CNC Ultrasonic Beauty Light combineert deze technologiën en garandeert zo de positieve synergetische 

werking van beide methoden: De huideigen productie van collageen en elastine wordt verhoogd en waardevolle werkstoffen 

dringen ongehinderd diep door in de huid met een verstrakkende en regenerende werking.

De verschillende lichtgolflengtes van de Photon functie  

hebben positieve invloed op de huid. In combinatie met  

het Hyaluron Forte Serum en eventuele aanvullende  

thuisverzorgingsproducten afgestemd op het behandeldoel,  

kunt u met de Ultrasonic Beauty Light uitermate positieve  

resultaten behalen, zodat de verbeteringen voor  

uw klant nog sneller zichtbaar zijn.

U ontvangt:

> Ultrasonic Beauty Light apparaat incl. 
toebehoren

> Behandelplan voor consument
> Productinformatie en gebruiksaanwijzing
> Beschermbril
> Hyaluron Forte Serum 15ml

De Ultrasonic Beauty Light is een compact handapparaat dat ook tijdens 
huidverbeteringsbehandingen in het instituut toegepast kan worden.

Ultrasonic Beauty Light

Ultrasonic Beauty Light 

CNCA10000 Ultrasonic Beauty Light



Ultrasonic  
Beauty Light
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Voor 
salongebruik 
en thuisgebruik



Succesvol zijn
Succesvol blijven
Geheel passend bij het dermaceutisch 
behandelsysteem, hoort ook een solide 
opleidings- en bijscholingsprogramma. 
Het CNC Grow Concept is absoluut uniek 
binnen de esthetische branche. 
 

U start met een Fundamental opleiding naar keuze, 

waarbij u bovendien kunt kiezen met of zonder Diamant 

Microdermabrasie apparaat. Naarmate u groeit kunt u zich 

verder specialiseren met de Specialisatie Modules.

classic PLUS  
Fundamental
De Classic PLUS Fundamental is een 
compact pakket dat een gemakkelijke 
start met CNC mogelijk maakt. Met 
de producten in het pakket kunt u alle 
basishuidtypes behandelen en voor iedere 
klant een individueel behandelprogramma 
opstellen.

Wij hechten veel belang aan productkennis, 

achtergrondinformatie, werkstoffenkennis, resultaatgericht 

werken, klantenadviezen en de allerbeste behandelingen 

en service voor uw klanten. Deze kennis is nodig om uw 

klanten goed te kunnen adviseren en adequaat op de 

behoeften van uw klanten te kunnen inspelen. Met deze 

kennis bouwt u een tevreden en trouw klantenbestand op 

die niets anders meer willen dan úw CNC behandelingen. 

Dit alles leert uw in de Classic PLUS Fundamental opleiding. 

De opleiding is GRATIS bij aankoop van het Classic PLUS 

Fundamental pakket.

aesthetic pharm 
Fundamental
De Aesthetic Pharm Fundamental is een 
uitgebreider pakket dat behandelingen 
voor alle huidtypes bevat en bovendien 
zeer gespecialiseerd is in dermaceutische 
anti-aging en huidverbetering.

Net als bij de Classic PLUS Fundamental leert u tijdens 

de opleiding alles over CNC. Bij de Aesthetic Pharm ligt 

het zwaartepunt meer op dermaceutische anti-aging 

en huidverbetering. Bovendien krijgt u uitleg over de 

VIP producten (Very Intensive Products) waarme u VIP 

behandelingen in uw instituut kunt introduceren. Hiermee 

kunt u periodiek, per gelegenheid, per seizoen of per 

doelgroep uw klanten blijven verrassen met nieuwe 

behandelingen en innovaties. U ziet dat CNC zich niet alleen 

richt op effectieve behandelingen en producten, maar tevens 

gericht is op een succesvolle marketing en positionering van 

uw instituut.

86



Opleiding en bijscholing

Specialisatie 
Modules
Het CNC  Grow Concept is ontwikkeld 
om met u mee te groeien naarmate uw 
instituut in grootte of naar een hoger 
niveau groeit. Met de specialisatie 
modules kunt u nieuwe specialisaties 
aan uw behandelaanbod toevoegen op 
het moment dat u zelf wilt.

De specialisatie modules zijn specifieke behandelseries 

met ieder hun eigen unieke eigenschappen en 

toepassingen. De specialisatie modules treden nooit 

in de plaats van de Fundamental producten, maar zijn 

gespecialiseerde aanvullingen op het Fundamental 

programma om specifieke doelgroepen aan te 

spreken. De behandelingen bieden u de mogelijkheid 

om uit te breiden en uw zaak nog meer te profileren 

als dermaceutisch instituut voor huidverbetering. 

Hiermee kunt u zich bijvoorbeeld specialiseren in 

pre- en postoperatieve behandeling voor plastische 

chirurgie of effectieve behandelingen voor chronische 

huidproblemen.

CNC
Concept Store
Het instituut dat het CNC Grow 
Concept volgt en naast de Fundamental 
tenminste 5 van de 8 specialisatie 
modules heeft gevolgd, wordt erkend 
als Official CNC Concept Store. Een 
predicaat als beloning voor uw 
professionaliteit.

Als Official CNC Concept 

Store wordt u een 

referentie en voorbeeld 

instituut voor anderen. 

Een Concept Store is 

herkenbaar aan de 

speciale raamsticker 

waaraan ook uw klanten kunnen zien dat u officieel 

erkend bent. Bovendien ontvangt u als CNC Concept 

Store nog enkele voordelen op gebied van marketing en 

ondersteuning om uw instituut nog beter in de markt 

te profileren en zich te onderscheiden van anderen. Met 

het CNC Grow Concept krijgt u de opleiding, bijscholing, 

specialisaties, groeimogelijkheden, begeleiding en 

ondersteuning die u nergens anders aantreft.
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Aalbes extract (Ribes Rubrum)

Verfijnt de huidtextuur en heeft een 
adstringerende werking.
Abrikozenpitpoeder (Prunus Armeniaca Seed Powder)

Geschikt voor de peeling van de huid. Heeft 
een reinigende werking.
Alcohol (Ethanol)

Antiseptisch, desinfecterend.
Alfalfa extract (Medicago Sativa)
Rijk aan saccharides, stabiliseert de 
beschermende zuurgraadmantel van de huid, 
desinfecteert en beschermt.
Algen extract (Algae extract)

Bevat eiwitten, vitamines, mineralen, is 
hydraterend en heeft een detox-, gif- en 
afvalstoffen afdrijvend effect.

Allantoïne
Natuurproduct uit o.a. tarwekiem en 
paardekastanje. Stimuleert de celdeling en het 
herstel van beschadigd weefsel. Werkt 
ontstekingsremmend.
Aloë Vera (Aloe barbadensis)

Deze rijke plant bevat mineralen, vitamines, 
aminozuren, werk hydraterend, antibacterieel 
en wondverzorgend.

Alpenroos stamcellen (Rhodondendron Ferrugineum)

Plantenstamcellen uit de Alpenroos die de 
huidcellen beschermen tegen chronologische  
huidveroudering, houdt vocht vast en bewaart 
de jeugdigheid van de huid.
Amandelolie (Prunus Amygdalus Dulcis Oil)

Dunne, vloeibare olie uit amandelen, bevat 
vitamine A, B, E, sporenelementen, zeer 
geschikt voor de gevoelige huid, maakt glad, 
hydrateert, verstrakt, beschermt tegen vrije 
radikalen.
Amarantzaad (Amaranthus)

Rijk aan eiwitten en mineralen, het verzorgt 
de huid met essentiële  vetzuren versterkt de 
huidzuurgraadmantel en kan epidermaal 
vochtverlies voorkomen.
Aminozuren
Huideigen eiwitbouwstenen, stimuleren de 
celstofwisseling en versterkt de 
zuurgraadmantel van de huid.  Maakt de huid 
gladder.
Ananas extract (Ananas Cosmosus)

Plant uit de Bromeliafamilie bevat vitaminen, 
mineralen en enzymen. Werkt keratolytisch en 
reguleert de talgproductie.

Appelstamcellen (Malus Domestica)

Plantenstamcellen van de Uttwiler Spätlauber, een 
zeldzame Zwitserse appelsoort die rijk is aan 
tannine. Kan de eigen huidstamcellen beschermen 
en de jeugdigheid van de huid bewaren.
Arganolie (Argania Spinosa)

Een van de waardevolste oliën ter wereld, 
bevat een groot aantal onverzadigde vetzuren, 
werkt regenererend en heeft een hoge 
concentratie aan Tocopherol dat een sterke 
anti-oxidante werking heeft tegen vrije 
radicalen door milieuverontreiniging, UV-licht, 
negatieve stress en roken. Helpt bij 
huidirritaties, littekens en roodheden. 
Ondersteunt de regulering van de talgproductie 
en versterkt de zuurgraadmantel van de huid.
Argireline®

Dit hexapeptide staat bekend als zacht 
alternatief voor Botulinuminjecties, omdat het 
de mimiekspieren zichtbaar ontspant en dit 
zonder enige bijwerkingen. Dit gebeurt 
doordat de afgifte van de neurotransmitters 
Acetylcholin geremd wordt en daarmee de 
mimiekspieren effectief ontspannen worden. 
De totale gelaatsmimiek ziet gladder uit en de 
gelaatsuitdrukking wordt frisser en jonger.
Arnica extract (Arnica Montana)

Dit extract van Valkruid of Wolverlei bevat 
flavonoïden die ontstekingswerend en 
antiseptisch werken.
Artisjokken extract (Cynara Cardunculus var. Scolymus)

Stimuleert de afbraak van vetten en heeft een 
oedeem afvoerende werking.
Avocado olie (Persea Gratissima)

De olie van de Avocadoplant bevat een hoog 
gehalte aan onverzadigde vetzuren en 
vitamine A en E. Maakt de huid glad.
Basilicum olie (Basillici Aetheroleum)

Werkt vereffend, antibacterieel, antiseptisch, 
ontstekingsremmend en reguleert de 
talgproductie.
Benzophenone-3
Beschermingsfilter tegen UV-A en UV-B straling.

Bergthee (Gaultheria Procumbens)

Bevordert de microcirculatie en werkt 
stimulerend op de huidstofwisseling.
Bijenwas (Cera Alba)

Beschermend en verzorgend, met name bij de 
gebarsten, droge en tere huid.
Biopeptide CL Tripeptide (Matrikine)

Stimuleert collageen en glycosaminoglycanen, 
vermindert rimpels.
Blaaswier (Fucus Vesiculosus)

Behoort tot de familie van grootalgen en 
bevat mineralen, sporenelementen, 
polysaccharides en polyfenol. Werkt 
antibiotisch, anti oxidatief, gif- en afvalstoffen 
afdrijvend en hydraterend.

Blauwe bosbes extract (Vaccinium Myrtillus)

Stabiliseert de bloedvaatjes, werkt als 
antioxidant tegen vrije radicalen, 
antibacterieel, antiseptisch en adstringerend.
Boommos (Usnea Barbata)

Antibacterieel en ontstekingswerend.
Brandnetel extract (Urtica Dioica)

Werkt reinigend, verhelderend, adstringerend 
en ontstekingsremmend.

Cacaoboter
Wordt gewonnen uit het vet van de 
cacaoboon, versterkt het lipidenhuishouding 
van de huid, beschermt de natuurlijke 
huidbarrière, beschermt tegen uitdroging, 
kalmeert en heeft een natuurlijk UV-filter  
(SPF4).
Cafeïne
Heeft een vochtafdrijvende werking, splitst vet 
(triglyceriden) zodat deze de vetcellen kunnen 
verlaten en stimuleert de stofwisseling.
Calendula olie (Calendula Officinalis)

Extract van de Goudsbloem, bevat flavonoïden 
en etherische oliën, werkt regenererend en 
ontstekingswerend.
Carnitine
Deze verbinding van lichaamseigen 
aminozuren stimuleert de vetstofwisseling, 
verhoogt de microcirculatie en werkt gif- en 
afvalstoffen afdrijvend.

Carnosine (Beta-Alanyl-L-Histidine)

Een multifunctionele Dipeptide van 
aminozuren. Heeft een vertragend effect op 
celverouderingsprocessen, versterkt de 
immuniteit, wondverzorgend, regenererend en 
antioxidatief.
Caviar extract
Caviar van de steur, rijk aan vitaminen, 
mineralen sporenelementen, verbetert de 
huidelasticiteit, hydrateert, verstrakt en 
verzorgt.
Ceramide
Behoren tot de lipiden en komen voor in de 
hoornlaag. Beschermt de huid tegen 
uitdroging en voorkomt vochtverlies.
Champagneblad extract (Spilanthes Oleracea)

Heeft een gelijkaardige werking als BOtilinum 
TOXine, remt de sterke spiercontracties, maakt 
mimiek-rimpels glad, is niet toxisch.
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Champagne extract
Geeft een mild peelingeffect en dient ter 
exfoliatie van de hoorncellen.
Chiazaad (Salvia Hispanica)

Reguleert de vetstofwisseling , versterkt de 
functie van de huidbarrière en verzacht de 
gestresste huid.
Chitine
De hoogmoleculaire langketen 
polysacharide uit paddenstoelen reinigt, 
verzorgt en beschermt.
Cholesterol
Behoort tot de lipiden, maakt de huid 
soepel, stabiliseert en hydrateert.
Cipres-Japans extract (Thujopsis Dolabrata)

Het extract van deze van origine Japanse 
conifeer werkt antibacterieel en 
talgregulerend, normaliseert de onzuivere 
huid.

Cipres-Italiaans extract 
(Cupressus Sempervirens )

Etherische olie, werkt desinfecterend, 
wondverzorgend, egaliserend en 
vaatversterkend.
Citroen extract en –olie (Citrus Limon)

Werkt blekend, verfrissend, verhelderend, 
adstringerend en desinfecterend.
Citroenzuur (Citric Acid)

Heeft een huidblekende werking.
Coenzym Q10 (Ubi Quinone)

Behoort tot de vitaminen, gaat vroegtijdige 
veroudering tegen, verstrakt, maakt 
gladder, beschermt tegen vrije radicalen en 
beschermt de cellen.
Collageen
Proteïne van het bindweefsel. Maakt de 
huid glad, verstrakt en zorgt voor een 
goede vochtbalans.
Colostrum van de geit
Colostrum is de eerste melk die gevormd 
wordt als een zoogdier bevallen is. Is zeer 
rijk aan vitaminen, eiwitten, 
sporenelementen, versterkt het 
immuunsysteem,  regenereert, verhoogt de 
aanmaak van collageen, beschermt tegen 
vrije radicalen en vervaagt rimpels.
Cupuacu Boter
Voedend, verzorgend en beschermend. 
Zorgt voor een gladde en soepele huid.
D-Panthenol (Provitamine B5, Dexpanthenol)

Verbetert de vochtretentie van de huid, 
stimuleert de epithelisatie (wondgenezing), 
verzorgt en versterkt.

Flavonoïden (Polyfenol)

Plantenkleurstof, werkt vaatversterkend, 
antibacterieel, antiviraal, behoort tot de 
antioxidanten en phyto-oestrogenen, 
verbetert de cel- en weefselopbouw.
Fruitzuren (AHA’s)

Fruitzuren zoals glycolzuur, wijnzuur, 
citroenzuur, melkzuur lossen de 
verhoorning op en zorgen voor een betere 
doorlaatbaarheid van de huid van de 
werkzame stoffen.
Genisteïne
Een phyto-hormoon gewonnen uit 
sojabonen, werkt zoals oestrogeen en 
bevordert de cel- en weefselopbouw en 
remt de afbraak van collageen en elastine.

Geranylgaranyl propanol (GGP)

Deze innovatieve Anti-Aging werkstof 
geeft zijn signalen direct af aan de 
uiteinden van onze chromosomen, de 
zogenoemde Telomeren. GGP legt een 
beschermende laag over de uiteinden van 
de chromosomen en voorkomt daarmee 
dat deze korter worden of ‘afrafelen’ 
waardoor de cel afsterft. Hiermee wordt de 
levensduur van onze huidcellen al in de 
celkern verlengt en huidveroudering 
significant vertraagd. GGP is de meest 
revolutionaire methode om een langdurig 
aanhoudende jeugdige uitstraling en 
frisheid te behouden.
Ginko Biloba extract
Bevat Fenol en bevordert de 
microcirculatie, heeft een gunstige werking 
op de celstofwisseling en versterkt.
Gist (Faex Medicinalis)

Bevat een hoog aandeel aan zink, 
beschermt de huid tegen invloeden van 
buitenaf en helpt tegen een onzuivere huid.
Glidkruid (Scutellaria Baicalensis)

Behoort tot de familie van Lipbloemen, 
bevat etherische oliën en tannine, werkt 
anti-allergeen, ontstekingswerend en 
antibacterieel.
Gluconzuur (Carbonzuur)

Behoort tot de fruitzuren en werkt 
hoornoplossend.
Glycerol (Propantriol)

Is een drievoudige alcohol en geeft 
hydratatie aan de huid.
Glycolzuur (hydroxycitroenzuur)

Behoort tot de fruitzuren en wordt uit 
suikerriet gewonnen. Werkt 
hoornoplossend.

Dennenolie (Pinus Sylvestris)

De etherische olie van de Grove Den werkt 
stimulerend, antiseptisch, 
ontstekingsremmend, desinfecterend en 
sterk koelend.
Diacetyl Boldine
Wordt gewonnen uit de schors van de 
Boldo boom. Werkt remmend op de 
productie van melanine en vervaagt 
hyperpigmentatie.
Diatomeeënaarde of Celiet 
(Diatomaceous Earth)

Werkt verstevigend en maakt het 
bindweefsel sterker.
Dragon extract (Artemisia Dracunculus)

Bevat sporenelementen, mineralen en 
vitaminen. Werk vochtafdrijvend, 
stimuleert de stofwisseling, reguleert de 
talgproductie, werkt antioxidatief en 
versterkt het immuunsysteem.
Ectoïne
Het aminozuur Ectoïne is ontdekt bij 
bacteriën in de zoutzeeën  van de 
Egyptische woestijn. Ectoïne reguleert 
tijdens extreme droogteperioden de 
waterconcentratie in de bacteriën door 
middel van vochtbinding. Voor de 
huidcellen betekent dit dat het celvocht 
gebonden wordt en daarmee het uitdrogen 
van de huid voorkomen wordt. Bovendien 
reguleert Ectoïne het immuunsysteem van 
de huid en beschermt tegen UV-belasting.

Eiwitten (Proteïne)

Bestaan uit verschillende aminozuren, 
dienen als bouwstof voor de cellen, een 
wezenlijk bestanddeel van de huid en 
lichaam.
Elastine
Vezelproteïne dat aanwezig is in het 
bindweefsel, pezen en banden. Zorgt voor 
de elasticiteit van de huid.
Escine
Een saponine dat wordt gewonnen uit de 
wilde kastanje. Versterkt de capillaire 
vaatjes en verfrist de huid.
Eucalyptus extract (Eucalyptus Globulus)

Deze etherische olie werkt verkoelend, 
verfrissend en bevordert de microcirculatie.
Ferulazuur (Ferulic Acid)

Wordt gewonnen uit rijstleem en werkt als 
antioxidant, vertraagt het 
verouderingsproces van de huid en 
reguleert de talgafscheiding.
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Gotu Kola (Centella Asiatica)

Dit Aziatische waterkruid bevat flavonoïden 
en madecassol, werkt helend, 
antimicrobacterieel, bevordert de 
microcirculatie en de regeneratie van 
bindweefsel.
Goudpoeder
Ontstekingsremmend, desinfecterend, 
verstrakkend, optische vuller van rimpels en 
zorgt voor een stralende teint.

Granaatappel extract (Punica Granatum)

Bevat phyto-hormonen die de huidregeneratie 
bevorderen, de stofwisseling reguleren en de 
huidelasticiteit verbetert.
Grapefruit extract (Citrus Paradisi)

Werk hoornoplossend, reinigend, 
adstringerend, licht verhelderend en 
verfrissend.
Groene Klei
Uit Argiletz, Frankrijk, reinigt intensief en 
kalmeert.
Groene thee extract (Camellia Oleifera)

Bevat caffeine, werkt adstringerend, 
antiseptisch, verfrissend en beschermt tegen 
vrije radicalen.

Hamamelis extract (Halamelis Virginiana)

Het extract van deze Toverhazelaar werkt 
adstringerend, ontstekingsremmend,  
regulerend en bevat tannine.
Haver extract
Hydrateert en zorgt voor een zachte en 
soepele huid.
Heilig Kruid (Sigisbeckia Orientalis)

Reduceert hyperpigmentatie en 
ouderdomsvlekken, stimuleert de opbouw van 
de collageenmatrix.
Honing extract
Bacterieremmend, hydraterend en verzorgend.
Hop extract
Bevat mineralen, tannine en eiwitten. Werkt 
kalmerend, ontspannend en 
ontstekingsremmend.
Hyaluronzuur (Hyaluronic Acid)

Lichaamseigen stof met een extreem sterk 
vochtbindende eigenschap. Zeer goed voor de 
vochtretentie van de huid, maakt glad, werkt 
opbouwend en verstrakkend.

Idealift™
Een Lipopeptide die de elasinevezels van de 
huid stimuleren en opbouwen. De verslapte 
huid met contourverlies en verslapte kaaklijn 
worden gelift en verstrakt. Het gelaat krijgt 
haar jeugdige V-shape terug en ziet jaren 
jonger uit.
Iers Mos (Chondrus Crispus)

Deze rode alg bevat eiwitten, vitaminen en 
mineralen. Werkt hydraterend en gif- en 
afvalstoffen afdrijvend.
Iriswortel extract (Iris Germanica)

Bevat etherische oliën, flavonoïde en suikers, 
werkt kalmerend en egaliserend, stimuleert de 
collageen- en elastineproductie.
Isostearyl Isostearate (ISIS)

Deze hoogwaardige olie versterkt de 
huidbarrière, verhindert transepidermaal 
vochtverlies, normaliseert de droge en ruwe 
huid.
Japans Bloedgras (Imperata  Cylindrica)

Werkt vochtregulerend en weefselopbouwend.
Japans Zijdepoeder
Geeft soeplesse, gladheid en vervaagt rimpels.

Johanniskruid (Hypericum Perforatum)

Verhoogt het vochtgehalte van de huid, werkt 
ontstekingsremmend en antibacterieel.
Jojoba olie (Simmondsia Chinensis, Buxus Chinensis)

Bevat vitamin A en E, ontstekingsremmend, 
kalmerend, verzorgend en heeft een 
natuurlijke UV bescherming (SPF 4).
Kamille extract (Chamomilla Recutita)

Bevat Bisabolol en flavonoïden, antibacterieel, 
antischimmel, ontstekingsremmend.
Kamfer extract (Camphor)

Bevat etherische oliën, werkt verkoelend, 
ontstekingsremmend en vermindert 
zwellingen.

Kaolin
Witte kleiaarde, heilzaam, reinigend, 
verhelderend en reduceert overtollige talg.
Kigelia Africana
Bevat plantaardige sterolen, beïnvloed de 
toename van het borstweefsel, verstrakt, 
verstevigt en stimuleert de microcirculatie.
Klimop extract (Hedera Helix)

Werkt gif- en afvalstoffen afdrijvend, almede 
vocht afdrijvend.

Kokosolie (cocos nucifera oil)

Maakt de huid soepel, glad en bevat 
hoogwaardige vetten.
Komkommer extract (cucumber)

Geeft vocht aan de huid, verkoelt, verfrist en 
ontzwelt.
Larix Zwam (Fomes Officinalis)

Paddenstoelensoort die op de schors van de 
Lariksboom groeit. Werk sterk poriën 
verkleinend en zorgt voor een egaal huidbeeld.
Lavendelolie (Lavendula Angustifolia Oil)

Werkt antiseptisch en kalmerend.
Lecithine
Lecithine is een mengsel van glycolipiden, 
triglyceriden en fosfolipiden. Komt in het 
celmembraam van alle levensvormen voor. 
Verzorgt, beschermt de cellen en beschermt 
de barrièrelaag van de huid.

Levan
Is een polysaccharide, activeert de afbraak van 
vet en vormt een verstrakkende film op de huid.
Lindebloesem extract
Verbetert de celstofwisseling, beschermt tegen 
irritaties en kalmeert.
Lipiden
Verzamelnaam van alle niet-wateroplosbare 
natuurstoffen, hiertoe behoren onder andere 
vetzuren, glyceride, was en steroïden. Maken de 
huidzacht soepel en glad, beschermen tegen 
vochtverlies en herstellen de huidbarrière.

Liposomen
Kogelvormig deeltje met een vloeibare inhoud 
omgeven door een membraam van een 
dubbele laag polaire moleculen. De 
werkstoffen in het deeltje worden in de huid 
getransporteerd en geven daar hun 
werkstoffen af (depot-effect).
Lupine extract (Lupinus Albus)

Rijk aan proteïnen en suikers, stimuleert de 
productie van collageenvezels, verbetert de 
structuur van de hoornlaag, stabiliseert de 
natuurlijke huidbarrière, vervaagt rimpels en 
beschermt tegen vochtverlies.
Macadamianoot olie (Macadamia Ternifolia Oil)

Bestaat uit oliezuren en palmitoleïnezuur, 
Vitamine A, B en E, mineralen, maakt de huid 
fluweelzacht en soepel, laat geen vette laag 
achter, vervaagt rimpels, regenereert, 
hydrateert en reguleert verhoorning.
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Madeliefje extract  (Bellis Perennis)

Verfrissend, harmoniserend en 
ontstekingsremmend.
Magnolia extract (magnolia virginiana)

Werkt antibacterieel en 
ontstekingsremmend.
Maïskiem olie (Zea Mays Oil)

Bevat essentiële vetzuren, een hoog 
gehalte aan vitamline E, anti-oxidant, 
weerstandsvermogen en maakt de huid 
glad.
Mangopit olie (Mangifera Indica oil)

Bevat essentiële verzuren, ontvet, 
hydrateert, regenereert.
Mariadistel extract (Silybum Marianum)

Antioxidant, beschermt de huidcellen en 
stimuleert de microcirculatie.
Matrixyl
Hoogactieve peptide, stimuleert de 
fibroblasten in de dermis, verstrakt en 
maakt glad.
Melkzuur (Acticum Lacticum, Lactic Acid)

Herstelt de vochtbalans en pH 
stabiliserend.
Menthol (Mentha Piperita oil)

Etherische olie, werkt verkoelend, 
vermindert jeuk en pijn.
Methylxanthine
Molecuul, gelijkaardig aan cafeïne, met 
een drievoudige werking: de opbouw van 
adipocyten (vetcellen) wordt geremd, de 
vetopname in de cellen wordt geremd en 
de vetafbraak wordt gestimuleerd.

Microplankton
In het water drijvende organismen, 
huidverhelderend, reinigend en hydraterend.
Mimosa extract (Mimosa Pudica)

Kalmeert, verzacht, voorkomt roodheden 
en irritaties.
Mimosawas (Acacia Decurrens)

Wordt uit de Acacia gewonnen, bevat 
phytosterolen en plantaardige vetten, 
werkt beschermend, voorkomt het 
uitdrogen van de huid en vormt een 
beschermende film op de huid.
Mineraalzout
Behoort tot de mineraalstoffen, stimuleert 
de stofwisseling van de huid, reguleert de 
vochthuidhouding, regenereert, kalmeert.
Mirte olie (Myrtus Communis)

Bevat Tannine, werkt antibacterieel, 
schimmelwerend, ontstekingsremmend, 
adstringerend, desinfecterend en 
vermindert zwellingen.

Padina Pavonica (bruine alg)

Stimuleert de aanmaak van hyaluronzuur 
en collageen in de huid, beschermt de 
celbestanddelen tegen oxidatie, beschermt 
tegen vrije radicalen, versterkt de 
huideigen afweer, hydrateert, maakt de 
huid gladder en vervaagt rimpels.
Panthenol (Vitamine B)

Regenereert, verbetert het 
vochtretentievermogen, vermindert jeuk en 
irritaties en is ontstekingswerend.
Papaya enzym (Carica Papaya)

Gewonnen uit de kern van de 
papayavrucht en lost verhoorning op.
Passiebloem extract (Passiflora)

Bevat flavonoïden, werkt tegen vrije 
radicalen en heeft een antibacteriële 
werking.
PCA (Pyrrolidoncarbon Acid)

Heeft een vochtretentie werking in de huid 
en beschermt hiermee tegen uitdroging.

Pentavitin®

Een koolhydratencomplex die overeenkomt 
met de koolhydratendeeltjes van de 
hoornlaag van de huid. Bindt zich aan het 
huidoppervlak en houdt hiermee vocht 
vast in de huid. Is een hoogwaardige vocht 
inbrengende werkstof.
Pepermunt olie (Menta Piperita)

Etherische olie, werkt antibacterieel, 
reinigend, verhelderend en koelend.
Peptide (proteïne)

Werkt stimulerend op de 
collageensynthese, werkt ontspannend op 
de spieren en is sterk hydraterend.
Permalan™ (Pullulan)

Maakt de huid glad en verstrakt de huid. 
Heeft een onmiddellijk verstrakkend effect 
en reduceert rimpels zichtbaar.
Perzikpit olie (Prunus Persica)

Bevat koolhydraten uit aminozuren, maakt 
de huid glad, trekt snel in en geeft de huid 
een zijdezacht gevoel.
Phytohormonen
Plantaardige hormonen die gelijkaardige 
werking hebben als menselijke hormonen, 
echter zonder bijwerkingen. Ondersteunen 
de cel- en weefselopbouw en remmen de 
afbraak van collageen en elastine.
Pinda olie (Arachis Hypogaea)

Rijk aan proteïne, Vitamine E en mineralen. 
Verzorgend en hydraterend.

Moerbeiboom extract (Morus Nigra)

Heeft een blekende werking doordat het 
de aanmaak van melanine remt.
Muisdoorn extract (Rucus Aculeatus)

Bevat ruscogenine wat sterk 
ontstekingswerend werkt, vermindert 
roodheden en irritaties.
Myristoyl Pentapeptide-17
Stimuleert de groei van keratinevezels en 
bevordert de dichtheid hiervan.

NDGA (Nordihydroguaiaretic Acid)

Bioactieve componenten werken als 
antioxidant, remmen de overdracht van 
ontstekingen door het blokkeren van het 
lipoxygenase enzym, reduceert de 
talgproductie, herstelt de UV beschadigingen.
Niacinamide
Reduceert hyperpigmentatie en 
ouderdomsvlekken, verhoogt de elasticiteit 
van de huid en maakt de huid glad.
Oarweed (Laminara Digitata)

Deze bruinalg bevat verschillende suikers, 
proteïnen, aminozuren, vitaminen, 
mineralen en spoorelementen. Stabiliseert 
de huidvochtigheid.
Oester extract (Ostreidae)

Dit extract uit oesters bevat vitaminen, 
sporenelementen en mineralen. Is 
hydraterend, voedend, bevordert de 
celstofwisseling en celdeling.
Ogentroost (Euphrasia)

Al eeuwenoud bekende en gewaardeerde 
geneeskrachtige plant, werkt verzachtend, 
vermindert zwellingen en verkoelt.
Oleanolzuur (Oleanolic Acid)

Extract uit olijvenbladeren, reguleert de 
huideigen sebumproductie, rijk aan 
proteïnen, vitaminen, mineralen, 
antioxidante werking, ontstekingswerend 
en verzorgend.
Oranjebloesem olie (Citrus Aurantium Oil)

Etherische olie, ook wel Neroli genoemd, 
werkt verfrissend en antiseptisch.
Orsirtine™
Een gepatenteerd zeer krachtige werkstof 
uit rijstextract die de jeugdigheid van 
cellen bewaart. Rijk aan peptides en 
activeert het sirtuïne, het enzym dat de 
cellen beschermt. De huidcellen worden 
gerepareerd en de levensduur kan 
aantoonbaar verlengt worden. Hierdoor 
wordt het huidverouderingsproces 
vertraagd en de huid krijgt een jeugdig en 
gezonde uitstraling.

Werkstoffen ABC

91



Polysaccharide (Glycanen)

Een subklasse van koolhydraten, meervoudige 
suikers, antioxidant, zorgen voor elasticiteit en 
versterken de weerstand.
Pompoenpitten extract
Bevat vele vitaminen, enzymen en 
photohormonen, werkt als antioxidant, 
weerstandversterkend en reguleert de 
talgproductie.
Provitamine B5 (Panthenol)

Regenerend, verbetert de vochtretentie in de 
huid, vermindert jeuk en irritaties, 
ontstekingsremmend.

Pullulan
Een polysaccharide, versterkt de huidbarrière, 
werkt verstevigend, beschermt tegen 
vochtverlies en zorgt voor een zijdezachte 
huid.
Q10 (Ubiquinone)

Komt in alle menselijke lichaamscellen voor,  
vormt ATP (adenosinetrifosfaat) dat als 
energiedrager voor de cellen nodig is. Remt 
huidveroudering, verstrakt en maakt de huid 
gladder.
Rabdosia Rubescens
Zeer zeldzame Chinese geneeskrachtige plant, 
reduceert hyperpigmentatie en 
ouderdomsvlekken, verhoogt de weerstand 
van de huid tegen UV-straling en irritaties.
Retinol (Vitamine A)

Vetoplosbare essentiële vitamine waarvan 
wetenschappelijk is bewezen  dat het 
huidveroudering vertraagt.
Rijstolie
Rijk aan vitamine E en proteïnen, geeft vocht 
aan de huid en werkt als bescherming tegen 
vrije radicalen.

Rode Zonnehoed extract (Echinacea Purpurea)

Kruidachtige plant met geneeskrachtige 
eigenschappen. Normaliseert  de beschadigde 
huid, wondverzorgend en verhoogt de 
weerstand.
Roselle extract (Hibiscus Sabdariffa)

Werkt celbeschermend en maakt de huid glad 
en soepel, heeft een sterke anti-aging werking.
Rozemarijn extract (Rosemarinus Officinalis)

Heeft een verstrakkend effect, antibacterieel, 
schimmelwerend, ontzwellend, 
ontstekingsremmend, stimulerend.

Rozengeranium (Pelargonium Graveolens)

Werkt adstringerend, verfijnt de poriën en 
matteert.
Rutine (Rutin)

Een  flavonoïde die door planten aangemaakt 
wordt als bescherming tegen UV-straling. 
Antioxidant, antimicrobacterieel, kalmerend,  
versterkt de capillaire vaatwanden.
Saccharide
Een koolhydraat dat door koolstof, water en 
zuurstof door fotosynthese in planten 
gevormd wordt en door het lichaam omgezet 
wordt in glucose. Reguleert en stabiliseert de 
vochthuishouding en vochtbalans in de huid.
Salicylzuur (2-hydroxybenzoë Acid)

Lost verhoorning en comedonen op, 
antibacterieel en normaliseert de 
talgproductie.
Salix Nigra extract
Zeldzame weidesoort, stimuleert de 
microcirculatie en verbetert de stofwisseling 
van de huid.
Salomonszegel extract (Polygonatum Multiflorum)

Bevat Saponine en Flavonoïden , is 
adstringerend, kalmerend en antibacterieel.
Salvia extract (Salvia Officinalis)

Etherische olie, ontstekingsremmend, 
transpiratieregulerend en kalmerend.

Saponoside (Saponine)

Subklasse van de Glycosiden, werkt 
antimicrobacterieel, schimmelwerend en 
stimuleert de microcirculatie.
Sebacinezuur  (Sebacic Acid)

Lost verhoorning op, werkt antibacterieel, 
antiviraal en ontstekingsremmend.
Sesamolie (Sesamum Indicum)

Bevat circa 45% linoolzuur, verzorgend en 
voedend.
Shea Butter (Vitellaria Paradoxa)

Wordt gewonnen uit de Kariténoot, werkt 
bijzonder voedend, wondverzorgend, 
regenerend en beschermt de cellen.
Shea olie (Vitellaria Paradoxa oil)

Andere vetzurensamenstelling dan de Shea 
Butter met een duidelijk hogere stearinezuur en 
oliezuur gehalte. Lager gehalte aan verzadigde 
vetzuren. Verhoogt de lipiden in de huid, geeft 
intensieve verzorging en trekt snel in de huid.
Sleepy Morning extract (Waltheria Indica)

Remt het enzym Tyrosinase, stopt de 
melaninesynthese in de basale cellaag, 
verheldert pigmentvlekken en 
ouderdomsvlekken.
Sojaolie (Glycine Max)

Bevat een hoog gehalte aan eiwitten en olie, 
maakt de huid gladder, geeft lipiden aan de 
huid, vochtbindend, beschermt de pH tegen 
schadelijke milieuverontreiniging.

Sojaproteïne
Maakt de huid glad, versterkt de natuurlijke 
huidbarrière en bevordert de celstofwisseling.
Squalaan (Squalane)

Bestanddeel van de huideigen hydro-
lipidefilm. Bevat lipiden en jodium, geeft een 
zijdezacht en aangenaam gevoel.
Suikerwier (Saccharina Latissima)

Bruinalg met een hoge dosis aan phenolische 
componenten, reguleert de talgklieren, 
hydrateert, vormt een film op de huid, geeft 
een bijzonder zijdezacht gevoel.

Tamanu olie (Callophyllum Tacamaca Oil)

Een bijzonderheid onder de vette oliën , bevat 
lipiden en vetzuren, antibacterieel, 
huidverzorgend, huidregenererend, remt 
ontstekingen, helpt bij littekens en versterkt 
de afweer.
Tarwekiem extract (Triticum Vulgare)

Bevat vitaminen, vetzuren en photohormonen, 
maakt de huid soepel, zacht en elastisch, heeft 
een direct verstrakkend effect.
Tarweproteïnen (Triticum Vulgare)

Bevat vitaminen, vetzuren en photohormonen, 
maakt de huid soepel, zacht en elastisch, heeft 
een direct verstrakkend effect.
Tenside
Milde wasactieve substantie, verwijdert talg, 
transpiratie en make-up van de huid.
Teunisbloem olie (Oenothera Biennis)

Kruidachtige plant, bevat onverzadigde 
vetzuren, linoolzuur, palmintinezuur en 
gamma-linoolzuur. Is de meest hoogwaardige 
olie, helpt bij droge huid, eczeem, psoriasis, en 
roodheden. Verzorgt en beschermt de huid 
tegen uitdroging.
Thijm extract (Thymus)

Werkt desinfecterend, antibacterieel, 
kalmerend en ontstekingsremmend.

Tri-Peptide
Bouwen collegeenvezels op en beschermen 
tegen collageen afbraak, verstrakken de 
gelaatscontouren en geven een liftend effect.
U.P.A. (Undecylenoyl-Phenyl Alanine)

Wordt gewonnen uit Ricinusolie (wonderolie), 
vermindert hyperpigmentatie en 
ouderdomsvlekken.
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Ureum (Urea)

Verzorgend, lost verhoorning op en maakt 
de huid soepel en zacht.
Vanille extract (Vanilla Planifolia)

Ondersteunt de stevigheid van het 
huidoppervlak, beschermt de pH-waarde, 
werkt kalmerend en ontspannend.
Venkel olie (Foeniculum Vulgare)

De etherische olie van deze kruidachtige 
plant werkt antibacterieel, verkoelend en 
bevordert de microcirculatie.

Viscollageen (marine collagen)

Wordt gewonnen uit de schubben van de 
Ruwe Zwelghaai en kan dankzij de kleine 
molecuulgrootte optimaal doordringen in 
de huid. Vermindert rimpels, hydrateert en 
is antiallergeen.
Vitamine A (Retinol)

Vetoplosbare essentiële vitamine waarvan 
wetenschappelijk is bewezen  dat het 
huidveroudering vertraagt.
Vitamine B (Panthenol B)

Vitaminegroep met 8 wateroplosbare 
vitaminen, regenereert, verbetert het 
vochtretentievermogen, vermindert jeuk en 
irritaties en is ontstekingswerend.
Vitamine B6 (Pyridoxin)

Ondersteunt het netwerk van 
collageenvezels, verstrakt het bindweefsel 
en versterkt het immuunsysteem.

Vitamine E (Tocopherol)

Vitaminengroep met 8 vetoplosbare 
vitaminen, werken als krachtige 
antioxidant, versterkt de cellen en remt het 
ontstaan van rimpels.
Vitamine F (Vetzuren)

Vroegere benaming voor de essentiële 
vetzuren linolzuur en alfa linoleen. 
Vermindert irritaties, werkt hydraterend en 
maakt glad.
Vochtretentie complex (PCA)

Behoudt de natuurlijke huidvochtigheid.
Wijndruiven extract (Vitis Vinifera)
Verhelderend, adstringerend, anti-oxidant, lost 
verhoorning op, verstrakt en maakt gladder.

Wilde Paardenkastanje extract 
(Aesculus Hippocastanum)

Ontstekingsremmend, ontzwellend, 
bevordert de microcirculatie, gif- en 
afvalstoffen afdrijvend.
Wilgen extract
Werkt adstringerend en bevat 
huidverzorgende eigenschappen.
Wonderboom olie (Ricinus Communis)

Is een triglyceride, vermindert jeuk en 
irritatie, stimuleert de huidopbouw en 
bewaart het vochtgehalte in de huid.
Yamswortel (Dioscorea Mexicana)

Ondersteunt de homoonhuishouding door 
het opbouwen van DHEA (“Jeugd” 
hormoon).
Zeewater (Maris aqua)

Bevat mineralen en sporenelementen, 
werkt hydraterend, kalmerend en is tevens 
voor de zeer gevoelige huid geschikt.
Zeewier (Alaria Esculenta)

Deze bruinalg bevat mineralen en 
sporenelementen, werkt hydraterend en 
verhoogt de celstofwisseling.

Zilver (Argentum)
Grootmoleculaire zuivere zilverionen 
leggen een laag over de poriën en in de 
rimpels, werken kiemdodend, 
schimmelwerend, antibacterieel en 
antiviraal.
Zinkoxide (Zinc)

Verbinding uit zink en zuurstof, werkt 
antiseptisch, adstringerend, 
ontstekingsremmend en talgreducerend.
Zoethoutwortel extract (Glycyrrhiza Glabra)

Werkt antibacterieel, reguleert de 
talgproductie en werkt ontstekingswerend.
Zonnebloemen extract (Helianthus Annuus)

Rijk aan onverzadigde vetzuren, versterkt 
het immuunsysteem.
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ALGEMENE  
VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1: Betaling
Behoudens andere uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden zijn al de facturen contant betaalbaar, zonder aftrek van 2%.

Artikel 2: Schadebeding en verwijlintresten
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 
10% met een minimum van € 65,00 als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, 
beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is 
verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen 
gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitaire is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, 
zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Bij verzuim van contante betaling of bij niet betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder 
enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de 
dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven, voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van 
art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Artikel 4: Leveringsdatum
Minimum bestelwaarde bij franco levering is € 100,00 (zonder B.T.W.). € 7,00 vrachtkosten worden aangerekend bij een afname kleiner dan € 100,00 
(zonder B.T.W.).

Artikel 5: Aanvaarding van de geleverde goederen
Indien de koper niet binnen de vijf werkdagen na de levering van de goederen protesteert, worden de goederen geacht door de verkoper te zijn 
geleverd en door de koper te zijn aanvaard, conform de bestelling. Alle zichtbare gebreken dienen binnen deze termijn aan de verkoper bij aangetekend 
schrijven gemeld te worden, en zulks op straffe van rechtsverval. Klachten zullen niet meer aanvaard worden indien de geleverde goederen, behandeld 
of gebruikt werden. Indien bij het gebruik van de geleverde goederen enig verborgen gebrek aan het licht zou komen, dient de koper binnen de 
acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, dit bij aangetekend schrijven aan de verkoper te melden. 
Klachten zullen niet meer aanvaard worden, indien de geleverde goederen omgevormd werden. De koper verklaart kennis genomen te hebben van 
de geldende veiligheidsmaatregelen omtrent het gebruik van de goederen die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken. De verkoper wijst elke 
aansprakelijkheid ten overstaan van derden af indien deze schade van de producten zouden ondervinden nadat behandeld, gebruikt of omgevormd 
werden door de koper. Wordt de verkoper toch aangesproken dan dient de koper deze te vrijwaren.

Artikel 6
Indien gedurende een bepaalde periode één van de hierin gestipuleerde bepalingen niet nageleefd wordt en de verkoper hierop niet reageert zal zulks 
geen rechtsverwerking of aanvaarding vanwege de verkoper inhouden. De verkoper kan ten alle tijden de verplichtingen van de koper zoals hierin 
bepaald, doen herleven en de naleving ervan eisen.

Artikel 7: Tarieven
De prijzen door onze vertegenwoordigers aangeduid, zijn het alleen bij wijze van inlichting en zonder verbintenis. De klanten worden verzocht zich te 
beroepen op onze facturen voor de juiste voorwaarden.

Artikel 8: Opmerkingen en restricties
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven 
binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Artikel 9: Geschillen
Alle geschillen, van welke aard ook, kunnen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Antwerpen of het Vredegerecht te Boom
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