Nr. 1 ONdEr dE SchOONhEIdSINSTITUTEN IN FraNKrIJK
3630E_Broch_Conso_2015_Full_v7.indd 1

22/04/2015 17:45

DESKUNDIGE SCHOONHEIDSSPECIALISTES
PROFESSIONELE BEHANDELINGEN
Meer dan 10.000 Schoonheidsinstituten met hun deskundige
Schoonheidsspecialisten, stellen
zich overal ter wereld in dienst van
uw Schoonheid.
Net als onze onderzoekers bezitten
zij de competentie en ervaring om
uw huid te behandelen en u elke
dag mooier te maken.
Jean-Daniel Mondin
Dokter in de farmacie
Algemeen Directeur
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GUINOT,
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GUINOT, meer dan
40 jaar ervaring in
schoonheidsbehandelingen
GUINOT is marktleider geworden door
behandelingsmethodes te ontwerpen die gebruik
maken van de nieuwste technologieën. In het
streven om de Schoonheid van elke vrouw te
onthullen, heeft GUINOT exclusieve, innovatieve
behandelmethodes ontworpen die vrouwen, die
het beste voor hun schoonheid wensen, wereldwijd
overtuigd hebben.
Door de jaren heen heeft GUINOT zich onderscheiden
door de doeltreffendheid van de behandelingen
en verzorgingsproducten, waardoor het merk de
referentie geworden is voor Schoonheidsinstituten.

De Schoonheidsspecialiste,
uw ‘Beauty Doctor’
GUINOT heeft het Schoonheidsinstituut
gekozen als enige geschikte plek voor
professionele ontmoetingen, voor een serieuze
uitoefening van de behandelingsmethodes.
In de besloten behandelruimte onderzoekt
uw Schoonheidsspecialiste ‘Beauty Doctor’
uw gereinigde huid en geeft u op basis hiervan
persoonlijk advies. Om perfect aan te sluiten bij
uw verzorgingsdoelen en met aandacht voor uw
huid, zal uw Schoonheidsspecialiste elke GUINOTBehandeling beginnen met een persoonlijk consult.
Aan het einde van de behandeling zult u samen
met de Schoonheidsspecialiste aan de hand van
de spiegeltest de resultaten en voortgang van uw
schoonheid bekijken.

Het GUINOT Instituut is het professionele Schoonheidsinstituut
voor uw huid.
4
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Wereldwijd unieke schoonheidsbehandelingen
GUINOT heeft vrouwen uit de hele wereld overtuigd, dankzij unieke behandelingen en verzorgingsproducten
die verrijkt zijn met werkzame bestanddelen die steeds worden vernieuwd om de vooruitgang van de
wetenschap te blijven volgen.
GUINOT, de expert in Schoonheidsbehandelingen, creëert in 1972 de HYDRADERMIE-Behandeling, de eerste
exclusieve behandelingsmethode voor het gezicht. Voor het eerst verbetert een ionisatieproces het
doordringen van de verzorgingsproducten, om zo voor uitzonderlijke resultaten te zorgen en om te voldoen
aan de verzorgingsdoelen van de cliënte. Een ware innovatie in de schoonheidssector! HYDRADERMIE is de
Behandeling bij uitstek. Om deze exclusieve behandeling uit te voeren, moet elke Schoonheidsspecialiste dan
ook de GUINOT-opleiding volgen.
In 2005 brengt GUINOT een revolutie in het afslanken teweeg in de Schoonheidsinstituten, met de
TECHNISPA®-Behandeling. Dankzij een uniek, gepatenteerd proces (het 'double lipo aspiration' effect)
biedt GUINOT de cliënten al vanaf de eerste sessie uitzonderlijke afslankresultaten. De Afslankbehandeling
maakt gebruik van de nieuwste technologische innovaties met de warmteverspreiding van
TECHNISPA® ADVANCED SYSTEM, waardoor de behandeling nog doeltreffender en comfortabeler is.
GUINOT is een voorloper op het gebied van anti-aging en gebruikt steeds efficiëntere werkzame bestanddelen,
met spectaculaire effecten op de jeugdigheid van de huid. Zo was GUINOT de eerste die verzorgingsproducten
creëerde met 56 Biologische Werkzame Bestanddelen uit het Cellevenmilieu. Deze biologische bestanddelen
worden in ziekenhuisomgevingen gebruikt om nieuwe huid te maken, vooral bij slachtoffers van zware
brandwonden.
AGE LOGIC CELLULAIRE is verrijkt met cellevenmilieu en dankt het uitzonderlijke effect op celregeneratie
aan ATP, een biologische energiemolecuul die de slapende huidcellen wakker schudt.
De Onderzoeksafdeling van GUINOT vernieuwt de technieken en behandelingsmethodes voor steeds meer
doeltreffendheid en voortdurende verbetering. De erkende GUINOT-Schoonheidsinstituten hebben hun
succes hieraan te danken.
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GUINOT, E

xpert in

Schoonheidsbehandelingen

De Beautytechnologie bij GUINOT

DE GUINOT ACADEMY, opleidingscentrum

GUINOT zet zich in om het beste te bieden voor Beauty. Daarom stelt GUINOT
verzorgingsproducten samen met de beste werkzame bestanddelen, in de beste
concentratie. En voor de veiligheid van de huid worden de GUINOT-producten
gemaakt volgens de nauwkeurigheid en striktheid van de farmaceutische normen.
Het GUINOT-laboratorium bezit twee certificeringen, ISO 22716 en ISO 14001, twee
wereldwijde referentienormen in de cosmeticasector:
ISO 22716 garandeert de kwaliteit van de productienormen: clean rooms,
gecontroleerd puur water, traceerbaarheid van de producten.
ISO 14001 certificeert de milieukwaliteit van de productiemethodes.

GUINOT vertrouwt de behandelingsmethodes toe aan de beste
Schoonheidsinstituten en de beste Schoonheidsspecialistes. Om er zeker van te
zijn dat de Schoonheidsspecialistes over een hoogwaardige opleiding beschikken,
heeft GUINOT in September 2012 een Academy met unieke middelen en de
hoogste pedagogische normen opgericht, voor het opleiden van uitzonderlijke
Schoonheidsspecialistes.

De behandelingen zijn in dezelfde filosofie samengesteld. Zo is in het
onderzoekscentrum van GUINOT een behandelruimte opgenomen, waar de
behandelingsmethodes worden geëvalueerd, verbeterd en getest in de aanwezigheid
van de Schoonheidsspecialiste.
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
DIEP REINIGEN
De thermische werking van de Thermoclean-elektrode en het gebruik
van zuiverende en reinigende werkzame bestanddelen zorgen voor diepe
reiniging. De huid wordt bevrijd van onzuiverheden (overtollige talg en
toxines).

SCHOONHEIDSMASSAGE MET HET BIJBEHORENDE SERUM
Deze unieke methode combineert handmatige massagetechnieken
met de weldaden van de verzorgende werkzame bestanddelen van
MODELAGE BEAUTÉ SÉRUM CRÈME. Hamamelis vernauwt
de poriën en Allantoïne kalmeert de huid. De massage ontspant de
gelaatstrekken en laat de huid weer stralen.
EXCLUSIEF,
GEPATENTEERD
systeem
van GUINOT

DE GEPATENTEERDE METHODE
HYDRACLEAN stelt de onmisbare stappen voor naar een zuivere huid met een
prachtige uitstraling.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw huid ademt, is zuiverder.
Een stralende huid.
Uw huid is ontvankelijker voor de hierna gebruikte verzorgingsproducten.
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De huid is zuiver
Een mooie huid is een goed gereinigde huid. De huid moet diep gereinigd worden, om haar van onzuiverheden te ontdoen.
De HYDRACLEAN-Behandeling is de enige huidreiniging die zowel de zweetklieren als de talgklieren reinigt.
De combinatie van milde warmte, verspreid door de verwarmende Thermoclean-elektrode, en het gebruik van reinigende gel, bevrijdt de huid van overtollige talg en toxines.

De huid straalt en het gezicht is ontspannen
De Schoonheidsmassage die in het tweede gedeelte van de behandeling wordt uitgevoerd, bevordert de vochtafvoer en stimuleert de microbloedsomloop in de
opperhuid. Onder de deskundige vingers van de Schoonheidsspecialiste ontspant het gezicht zich en voedt zich met de waardevolle werkzame bestanddelen van de
verzorging.
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
'DUBBELE IONISATIE'
Een exclusieve, gepatenteerde methode van GUINOT die snel,
doeltreffend doordringen van de werkzame bestanddelen in
de huid mogelijk maakt.

ZUURSTOFTOEVOER
Laat de huid weer stralen door de oxygenatie van de cellen
en de microbloedsomloop in de opperhuid te bevorderen.

ONTSPANNINGSMASSAGE MET HET BIJBEHORENDE
SERUM
Onder de deskundige vingers van uw Schoonheidsspecialiste
ontspant u heerlijk.
Uw huid krijgt een heel nieuwe uitstraling.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw huid heeft een prachtige uitstraling en straalt
(+ 52,3% hydratatie* en - 49,7% rimpels**).
Uw gezicht lijkt verrassend uitgerust.
Uw huid is soepeler en voelt comfortabeler aan.
*Gemiddelde verhoging van het vochtgehalte met Sérum Gel Hydratation.
**Gemiddelde vermindering van de diepte van de rimpels na 1 behandeling met Sérum Gel Anti-Rides.
Panel van 3 deelnemers.
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De behandeling op maat voor een huid met een prachtige uitstraling
HYDRADERMIE is een exclusieve behandeling van GUINOT, aangepast aan alle huidtypen, voor de schoonheid van het gezicht. GUINOT heeft de nieuwste
wetenschappelijke vooruitgang en ontdekkingen op het gebied van huidverbetering gebruikt voor deze behandeling op basis van geavanceerde, comfortabele en
aangename technieken voor de huid.
De behandeling is beschikbaar in acht versies, volgens de verzorgingsdoelen en het huidtype:
• Hydrateren
• Zuiveren
• Rimpels vervagen
• Age Logic Anti-aging

• Voeden
• Oplichten
• Kalmeren
• Voorbereiding op de zon / Herstel na de zon

Het unieke ionisatieproces zorgt ervoor dat de werkzame bestanddelen van de verzorging snel doordringen, voor een uitzonderlijke doeltreffendheid.
De HYDRADERMIE-Behandeling eindigt met een heerlijk ontspannende massage, voor een uitgerust gezicht met een prachtige uitstraling.
In New York, Londen, Hongkong, Sydney, Toronto … De HYDRADERMIE-Behandeling is aanwezig in de beste Schoonheidsinstituten wereldwijd en wordt uitgevoerd door
Schoonheidsspecialistes die voor deze behandeling zijn opgeleid.
12
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
VOCHTAFVOER
Het verplaatsen van de bol-elektrodes door de deskundige handen van uw
Schoonheidsspecialiste voert vocht op effectieve wijze af, ontspant de huid zichtbaar
en verbetert de microbloedsomloop in de opperhuid.

SPIERSTIMULERING
Spierstimulering laat specifiek de spieren van het gezicht werken, die hierdoor
verkwikt worden en uw gezicht meteen na de behandeling op een natuurlijke manier
'liften'.

ONTSPANNINGSMASSAGE MET HET BIJBEHORENDE SERUM
De Schoonheidsspecialiste voert de massage aan het einde van de behandeling uit om
de huid te stimuleren, verstevigen en vitaliseren.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw gezicht lijkt jonger.
Uw huid is verstevigd.
Uw trekken zijn gelift.
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dIrEcT EEN ‘lIFTENd rESUlTaaT’

Door gezichtsoefeningen worden de gelaatstrekken gelift
Door leeftijd en vermoeidheid wordt de gezichtsomtrek minder scherp en verschijnen soms tekenen van veroudering.
Tot nu toe werkten 'liftende' behandelingen op de huidstructuur, door de opperhuid te herstellen en de lederhuid te verstevigen.
HYDRADERMIE LIFT werkt dieper en lift de gelaatstrekken door stimulering van de gezichtsspieren. In een paar minuten lijkt het gezicht jonger, zichtbaar gelift.
De behandeling wordt afgesloten met een heerlijk ontspannende massage die de waardevolle werkzame bestanddelen in de huid verspreidt en deze
vitaliseert.
HYDRADERMIE LIFT is de behandeling met liftend effect in het Schoonheidsinstituut, die zo krachtig is dat hij een bedreiging vormt voor de plastische chirurgie!

14
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
DE ENERGIEKE WERKING VAN ESSENTIËLE OLIËN
Afhankelijk van uw schoonheidsdoelen selecteert uw
Schoonheidsspecialiste een Essentiële Olie, die met behulp
van haar deskundige vingers een energieke werking
uitoefenen.

DE ONTSPANNINGSMASSAGE MET DE OLIE
Op het ritme van uw ademhaling gebruikt de
Schoonheidsspecialiste massagegrepen om de
gelaatstrekken te ontspannen.

HET MASKER MET PLANTENCONCENTRAAT
De Plantenconcentraten in het schoonheidsmasker onthullen
de natuurlijke uitstraling van de huid.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw huid vindt haar natuurlijke stralende huid terug.
Een puur moment van ontspanning.
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dE SchOONhEIdSbEhaNdElING MET ESSENTIËlE OlIËN

De verzorgende energie uit het hart van planten
De natuur heeft geneesmiddelen gecreëerd waarmee de mensheid zich meer dan 10.000 jaar lang heeft verzorgd.
In deze zelfde natuur heeft GUINOT de Essentiële Oliën en de Plantenconcentraten gevonden voor de AROMATIC-Behandeling, om de huid op een natuurlijke
manier mooier te maken. De Essentiële Oliën zijn afkomstig uit zonovergoten planten en brengen energie tot in de huid om die zo in de cellen te verspreiden.

Een waar moment van ontspanning en schoonheid
Zodra u de behandelruimte binnenkomt, nemen de geuren van Essentiële Oliën u mee op een heerlijke schoonheidsreis: een kennismaking met sereniteit. Met deze
unieke en persoonlijke methode worden de waardevolle effecten van de Essentiële Oliën gekoppeld aan de massagetechnieken, waardoor uw huid nieuwe energie
opneemt en het effect van de behandeling langer aanhoudt.
Gedurende 45 minuten geeft u uw gezicht en geest in handen van uw deskundige Schoonheidsspecialiste, die de behandeling afrondt met het MASQUE AROMATIC.

16
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
DUBBELE PEELING PEEL’IN / PEEL’OUT
De G EL P EEL’IN met AHA scheidt de dode en de levende
cellen en het schuim P EEL’OUT verwijdert de dode cellen,
zodat uw huid weer straalt als nieuw.

DE ONTSPANNINGSMASSAGE MET HET
DERMANOVESERUM

SÉRUM D ERMANOVE wordt gebruikt voor de massage,
het bevordert de celvernieuwing voor een vitale, mooie en
stralende huid.
CLARIMASQUE

CLARIMASQUE verwijdert pigmentvlekjes door de

oplichtende werking en egaliseert de teint dankzij Vitamine C.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw gezicht heeft een jongere uitstraling.
Uw huid is helderder en straalt van schoonheid.
Uw teint is gelijkmatig en uw pigmentvlekjes zijn minder zichtbaar.
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dE VErJONGENdE bEhaNdElING VOOr EEN STralENdE hUId

De Dubbele Peeling, voor een huid met een prachtige uitstraling
Het gezicht wordt bevrijdt van de dode cellen die de huid verstikken en de teint grauw maken, zodat het gezicht er meteen na de behandeling weer spectaculair uitziet.
AHA in de juiste concentratie zijn in staat om zacht en comfortabel een nieuwe huid te creëren.

Het verjongingseﬀect op de huid
Onder de deskundige vingers van de Schoonheidsspecialiste, zullen de waardevolle regenererende en vitaliserende werkzame bestanddelen van
SÉRUM DERMANOVE de cellen regenereren voor een tweede vitaliteit. Zo zal de huid er weer jong uitzien.
De Behandeling BEAUTE NEUVE wordt beëindigd met het gebruik van CLARIMASQUE, verrijkt met Vitamine C om pigmentvlekken te verminderen en de teint
te egaliseren. Het wordt 10 minuten lang gebruikt, voor een nieuw, prachtig gezicht.

18
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
CONCENTRE PROCOLLAGÈNE
De Schoonheidsspecialiste brengt op het hele gezicht en de
hals CONCENTRÉ P RO COLLAGÈNE aan, dat de
huid haar elasticiteit teruggeeft.

MASQUE THERMOLIFT
Het M ASQUE THERMOLIF T verstevigt de
gelaatstrekken en draagt bij aan het doordringen van de
werkzame bestanddelen van Pro-Collageen.
Na een paar minuten neemt het gezicht weer jongere
vormen aan.

DE ONTSPANNINGSMASSAGE
MET HET ANTIAGESERUM
De heerlijke massage van de Schoonheidsspecialiste laat de
waardevolle werkzame anti-aging bestanddelen in de huid
doordringen, om deze te verstevigen en een nieuwe jeugd te
geven.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw huid wordt jeugdiger. U ziet er jonger uit.
Uw gezicht lijkt steviger (+ 27,5% stevigheid*).
*Gemiddelde verbetering van de stevigheid na 1 behandeling.
Panel van 10 deelnemers.
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VErSTEVIGING EN VErJONGING

De verspreiding van Pro-Collageen voor de versteviging van de huid
De LIFTOSOME-Behandeling is 100% gericht op het verstevigen en verjongen van de huid, dankzij het belangrijkste werkzame bestanddeel, Pro-Collageen.
CONCENTRÉ PRO COLLAGÈNE wordt op het gezicht en de hals aangebracht, zodat uw huid haar elasticiteit terugvindt.

Het verstevigende eﬀect van het verwarmende Thermolift-masker
Tijdens de behandeling activeert de warmte van MASQUE THERMOLIFT de celfuncties en draagt het bij aan de regeneratie van de elasticiteit
van de huid. Het masker volgt en verstevigt de gezichtsvormen en geeft het een jongere uitstraling.
De behandeling wordt afgerond met een heerlijke massage, met een serum dat verrijkt is met werkzame anti-aging bestanddelen van de nieuwste
generatie, die bekend staan om hun spectaculaire effecten op de huidveroudering.

20
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
DERMABRASION PEELING
De Schoonheidsspecialiste peelt het hele gezicht en de hals met
G OMMAGE D ERMABRASION om de huid een jeugdiger
uiterlijk te geven door de dode huidcellen te verwijderen, zodat jonge
cellen zichtbaar worden.

ANTIAGINGMASSAGE
De exclusieve grepen van de anti-aging Massage laten de waardevolle
werkzame bestanddelen van de met Hyaluronzuur en DNA verrijkte
serum diep in de huid doordringen. De huid wordt verstevigd en de
gelaatstrekken lijken jonger.

MASKER MET PROCOLLAGEEN
Ter afsluiting van de behandeling brengt de Schoonheidsspecialiste
het waardevolle M ASQUE A GE SUMMUM met Pro-Collageen
aan, om de huid haar jeugdige uitstraling terug te geven.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Uw rimpels en lijntjes worden onmiddellijk gladgestreken (- 39,7% rimpels*).
Uw huid wordt verstevigd (+ 48,7% elasticiteit**).
Uw gezicht straalt weer.
*Gemiddelde vermindering van de diepte van de rimpels na 1 behandeling.
**Gemiddelde verbetering van de elasticiteit na 1 behandeling.
Panel van 10 deelnemers.
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INTENSIEVE ANTI-AGING TREATMENT

Uw gezicht jaren jonger laten lijken
GUINOT, expert op het gebied van anti-aging, heeft AGE SUMMUM gecreëerd, een behandeling die technologie en exclusieve grepen combineert voor een
zichtbaar resultaat op de verouderingsverschijnselen.
AGE SUMMUM begint met het gebruik van GOMMAGE DERMABRASION. Dit peelingproces met actieve microdeeltjes bevrijdt de huid van haar dode
cellen en laat de jongen cellen naar voren komen. Vanaf de eerste stap van de behandeling lijkt de huid jonger en worden lijntjes verminderd.

Krachtige werkzame bestanddelen, de huid lijkt spectaculair jonger
Onder haar deskundige vingers laat de Schoonheidsspecialiste het regenererende SÉRUM AGE SUMMUM met het Cellevenmilieu met
56 biologische werkzame bestanddelen en bijzonder geconcentreerde Vitamine C doordringen.
Deze unieke bestanddelen die in ziekenhuisomgevingen gebruikt worden om nieuwe huid te maken, regenereren de celactiviteit doeltreffend en geven de huid zo nieuw leven.
De behandeling gaat verder met een anti-aging massage met 15 exclusieve grepen en het aanbrengen van SÉRUM AGE SUMMUM verrijkt met Hyaluronzuur, om de
weefsels te verstevigen en huidverslapping te bestrijden. De huid wordt vitaler.
De AGE SUMMUM-Behandeling eindigt met het aanbrengen van een anti-aging masker voor een prachtige stralende huid, met Pro-Collageen. De huid wordt onmiddellijk strak
getrokken.
Aan het einde van de behandeling lijkt de huid meteen jonger en zijn de verouderingsverschijnselen verminderd.
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
IONISATIE VAN HET SERUM GEL YEUX AGE LOGIC
De behandelingsmethode van GUINOT voor het snel indringen van werkzame
bestanddelen tegen lijntjes, wallen, donkere kringen rondom de ogen en de
oogleden.

MASSAGE VAN DE OOGCONTOUR
10 speciaal ontwikkelde grepen voor de kwetsbare zone, waarmee de
oogcontour wordt gedraineerd en gevitaliseerd.

HET MASKER VOOR DE OOGCONTOUR
Aan het einde van de behandeling brengt de Schoonheidsspecialiste
M ASQUE YEUX AGE L OGIC aan. Dit exclusieve vliesmasker van
GUINOT strijkt de kraaienpootjes en de fronsrimpel gladder, verjongt de
oogopslag en bestrijdt vermoeidheid van de oogcontour.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Na 40 minuten behandeling lijkt de oogopslag jonger en de ogen minder
vermoeid:
De rimpeltjes en lijntjes zijn gladgestreken (- 40,2% rimpels rond de ogen*).
De oogcontour is 'gelift' (+ 46,7% stevigheid**).
De wallen en donkere kringen zijn verminderd.
*Gemiddelde vermindering van de diepte van de rimpels na 1 behandeling.
**Gemiddelde verbetering van de stevigheid na 1 behandeling.
Panel van 8 deelnemers.
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EYE lOGIc
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DE BEHANDELING VOOR DE OOGCONTOUR

De eerste complete behandeling specifiek voor de oogcontour

De EYE LOGIC-Behandeling is een specifieke behandeling voor de Schoonheid van de ogen. De behandeling is speciaal ontwikkeld voor deze kwetsbare zone en gericht op wallen
en donkere kringen op de onderste en bovenste oogleden, kraaienpootjes en de fronsrimpel.

Speciaal tegen rimpels en lijntjes (kraaienpootjes en fronsrimpel)
De opperhuid rond de ogen is dun en kwetsbaar. Deze gevoelige zone wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf (wind, zon ...) en is bijzonder gevoelig voor
verouderingsverschijnselen.
Vanaf het begin van de behandeling werkt de verspreiding van werkzame bestanddelen tegen verouderingsverschijnselen en bevordert de celvernieuwing van de huid.
De behandeling wordt vervolgd met een serie unieke grepen die de oogcontour revitaliseren en de kraaienpootjes en fronsrimpel gladstrijken.
Door het effect van het exclusieve MASQUE YEUX AGE LOGIC van GUINOT, dat we aan het einde van de behandeling gebruiken, lijkt de oogopslag jonger en licht op.
Het 'liftende effect' op de ogen is onmiddellijk zichtbaar.

Tegen wallen en donkere kringen op de oogcontour
Donkere kringen zijn te wijten aan een overtollige verwijding van de oppervlakkige bloedvaten, die aan de oppervlakte van de huid zichtbaar worden. Het bloed circuleert slecht
en versterkt de blauwachtige kleur die wallen kenmerkt. In slechts 40 minuten regelt de EYE LOGIC-Behandeling de oppervlakkige bloedsomloop en bevordert het zichtbaar de
doorstroming in de oogcontour.
In periodes van grote vermoeidheid kunnen de oogleden zwaar aanvoelen en wallen verschijnen. Dit fenomeen kan worden verklaard door lokale waterophoping in de bovenste
en onderste oogleden. Dankzij de werkzame bestanddelen en specifieke grepen van de EYE LOGIC-Behandeling worden de oogleden gedraineerd en verlicht.
Meteen na het einde van de behandeling zijn kringen en wallen verdwenen. De oogleden voelen niet zwaar meer.
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HYDRATERENDE WERKZAME BESTANDDELEN
'HYDROCYTE' LIPOSOMEN
Liposomen zijn microsferen die in de farmacie gebruikt worden als drager
om werkstoffen in de huid te brengen. Ze worden gekenmerkt door een
gelijksoortige structuur als de celmembranen, waardoor ze uitzonderlijke
eigenschappen bezitten.
'Hydrocyte' Liposomen zijn gevuld met water, hydrateren de opperhuid sneller
en geven de huid de beschikking over een permanente bron van hydratatie.

COMPLEXE HYDROCYTE
Dit krachtige, hydraterende complex is afkomstig van GUINOT-Onderzoek.
Het maakt het mogelijk om het water langdurig in de cellen vast te houden en
verdamping ervan te voorkomen.

HYDROPLASME®: WATER VOOR DE CELLEN
Hydroplasme® is een multihydraterend complex dat gecreëerd is om het
hart van de cellen te hydrateren. Het houdt het water langdurig vast in de
celstructuren.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Hydraterende verzorgingsproducten hydrateren uw huid en maken deze
soepel en zacht.
+ 40,5%* hydratatie na slechts 30 minuten,
+ 50,2%* hydratatie 7 uur na het gebruik van
SÉRUM HYDRA CELLULAIRE.
*Panel van 10 deelnemers.
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hYdraTErEN
Het nieuwe leven van de uitgedroogde huid
Een goed gehydrateerde huid heeft een prachtige uitstraling, is soepel en mooi. Dankzij innovatieve werkzame bestanddelen op basis van water
lijkend op celwater, zoals Hydrocytes, Hydroplasme en het Hydrocyte-Complex wordt een langdurig hydratatie-evenwicht bereikt.

NIEUW

HYDRAZONE

Voortdurend hydraterende crème,
elk(e) huidtype / gedehydrateerde huid.
• Perfecte, voortdurende hydratatie in het hart
van de cellen.
• Houdt het water langdurig in de opperhuid
vast.
• Verzacht en versoepelt de huid.

CRÈME HYDRA BEAUTÉ

Herstellende, hydraterende crème.
• Vormt een beschermend laagje tegen verdamping,
dat het water in de huid houdt.
• Hydrateert de gedehydrateerde huid.
• Vermindert het trekkerige gevoel.
• Beschermt en verzacht.

HYDRA CELLULAIRE
SÉRUM

‘Waterinfuus’ in de kern van de cellen.
• Rehydrateert snel de huid die een tekort aan
water heeft.
• Strijkt droogterimpeltjes glad en vult ze op.
• Verzacht de huid en geeft deze een prachtige
uitstraling.

MASQUE
HYDRA BEAUTÉ

Ogenblikkelijk hydraterend bad.
• Hydrateert onmiddellijk, maakt de
huid soepel en fluweelzacht.
• Lest de dorst van de huid.
• Fris effect, laat de huid weer stralen.

CRÈME HYDRABRONZE

Hydraterende crème voor een geleidelijke
bruine kleur.
• Geeft dag na dag een geleidelijke bruine
kleur.
• Hydrateert de huid.
• Voor een stralende teint.
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VOEDENDE WERKZAME BESTANDDELEN
PROCERAMIDEN
De belangrijkste functies van Pro-Ceramiden zijn het diepgaand
aanvullen van de lipiden in de ondervoede, vermoeide of
gedevitaliseerde huid en het bevorderen van een betere celcohesie om
de structuur van de opperhuid te herstellen.

OMEGA EN VITAMINES
Een combinatie van Omega 3,6, en 9 plus Vitamine E: deze met
vitamines verrijkte omega vetten leveren de huid essentiële vetzuren
die bijdragen aan een goede huidfunctie, en de vitamines die
onmisbaar zijn voor de zeer droge huid, zodat ze weer prettig aanvoelt,
zacht en veerkrachtig.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Voedende verzorgingsproducten garanderen uw huid comfort,
zachtheid en soepelheid.
+ 267%* voeding na een maand behandeling met NUTRIZONE.
*Panel van 9 deelnemers.
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VOEdEN
Het nieuwe leven van de droge huid
Een ondervoede huid lijkt dof, straalt niet en voelt niet comfortabel aan. Om het gebrek aan natuurlijke lipiden te compenseren, zijn de
voedende verzorgingsproducten verrijkt met werkzame bestanddelen die de essentiële vetzuren in de huid regenereren en de huid verrijken met
waardevolle voedende elementen. De huid voelt weer comfortabel aan, wordt soepel en krijgt een prachtige uitstraling.

NUTRIZONE

Perfect voedende crème.
• Voedt de huid met waardevolle elementen.
• Geeft de droge huid comfort en schoonheid.
• Verbetert de zachtheid en de soepelheid van
de huid.

CRÈME NUTRITION CONFORT

Herstellende, voedende crème, zeer droge huid.
• Herstelt de opperhuid diepgaand dankzij de onmiddellijke
opname van de Essentiële Oliën.
• Geeft de huid comfort.
• Verbetert de zachtheid en de soepelheid van de huid.

SÉRUM NUTRI CELLULAIRE

Stimuleert de productie van voedingselementen die
essentieel zijn voor de schoonheid van de huid.
• Compenseert het gebrek aan voedingselementen van
de ondervoede, gedevitaliseerde huid.
• Voedt de huid.
• Geeft de huid comfort en zachtheid.

MASQUE ESSENTIEL
NUTRITION CONFORT

Onmiddellijk voedend bad met Essentiële Oliën.
• Vitaliseert de stralende huid dankzij de energie
van Essentiële Oliën.
• Voedt de opperhuid met natuurlijke
Essentiële Oliën.
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VERSTEVIGENDE WERKZAME BESTANDDELEN
PROCOLLAGEEN
Pro-Collageen is een complex van werkzame bestanddelen dat door de
Laboratoria van GUINOT gecreëerd werd om de elasticiteit van de huid
te herstellen. Het werkt vooral op de collageenproductie en herstelt de
elastische weefsels.

ACTIPROGERINE
Actiprogérine beperkt de effecten van huidveroudering.
Dit nieuwe molecuul bezit spectaculaire eigenschappen op de versteviging
van de huid en de behandeling van rimpels.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Verstevigende verzorgingsproducten verstevigen de gezichtscontour
en de huid, spannen de gelaatstrekken en strijken ze glad.
+ 61%* stevigheid na een maand behandeling met
SÉRUM LIFTOSOME.
*Panel van 8 deelnemers.
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VErSTEVIGEN
De stevigheid van de huid herstellen
De celactiviteit vertraagt door de leeftijd of vermoeidheid.
De huid moet dan wakker geschud worden met krachtige werkzame bestanddelen als Pro-Collageen of Actiprogérine, om de huid weer stevig te maken.

LIFTOSOME

Regenererende crème met 'liftend' effect.
• Herstelt de stevigheid en de elasticiteit van de huid dankzij
de werking van Pro-Collageen.
• Verjongt het uiterlijk van het gezicht.
• Verstevigt de huid.

CRÈME FERMETÉ LIFT 777
CRÈME RICHE FERMETÉ LIFT
Verstevigende verzorging,
elk(e) huidtype/gedehydrateerde of droge huid.
• Verstevigt en regenereert de huid zichtbaar.
• Strijk het huidreliëf glad.
• Herstelt de gezichtscontour geleidelijk aan.

SÉRUM LIFTOSOME

Liftend serum met drievoudige werking.
• Strijkt de gelaatstrekken glad.
• Herstructureert de opperhuid.
• Verstevigt de huid.

MASQUE ECLAT LIFTING

Verzorging met onmiddellijk liftend effect.
• Strijkt de gelaatstrekken glad en verstevigt de huid.
• Verbetert de stevigheid van de huid.
• Licht de teint op en laat de huid stralen.
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VERJONGENDE WERKZAME BESTANDDELEN
CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het Cellevenmilieu.
Deze bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, vooral bij personen met ernstige
brandwonden.

PLANTAARDIGE PLACENTA
Placenta is de waardevolle, rijke substantie die kiemplanten voedt. Het heeft verbazingwekkende regenererende
eigenschappen om de essentiële functies van de huid te stimuleren. Dit krachtige werkzame bestanddeel heeft
bewezen effecten op de stevigheid en de uitstraling van de huid.

DE TWEE HYALURONZUREN
GUINOT heeft een krachtig anti-rimpelcomplex samengesteld op basis van de combinatie van twee hyaluronzuren
met een verschillende molecuulstructuur:
• Hyaluronzuur met een laag molecuulgewicht, dat diep in de opperhuid werkt om de huid zichtbaar te regenereren
en verdikken.
• Hyaluronzuur met een hoog molecuulgewicht, dat aan de oppervlakte werkt en de rimpels vult.

DERMOSTIMULINESDNA
Dermostimulines hebben een uitzonderlijk effect op de celvernieuwing. Ze maken de opperhuid steviger en
verminderen de rimpels. De formule is verrijkt met DNA, de waardevolle molecuul in de celkern met uitzonderlijke
hydraterende eigenschappen.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Verjongende verzorgingsproducten geven uw huid vitaliteit en jeugdigheid.
- 27,2%* rimpeldiepte na een maand behandeling met CRÈME VITAL ANTIRIDES.
*Panel van 8 deelnemers.
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VErJONGEN
Het nieuwe leven van de gedevitaliseerde huid
Door de vooruitgang in de celbiologie kunnen de verouderingsverschijnselen van de huid vertraagd worden.
Het is nu mogelijk om de huid jonger te laten lijken met geschikte schoonheidsproducten.

LONGUE VIE CELLULAIRE

Crème voor verlenging van de jeugdigheid.
• Geeft energie en activeert de huidcellen.
• Verjongt het uiterlijk van het gezicht.
• Geeft de huid haar jeugdige vitaliteit terug.

PLEINE VIE

Crème voor vernieuwing van de jeugdigheid.
• Remt de verouderingsverschijnselen door de tekorten van
de rijpere huid te compenseren.
• Herstelt het jeugdige comfort van de huid.
• Maakt rimpels zichtbaar glad.

CRÈME VITAL ANTIRIDES
CRÈME RICHE VITAL ANTIRIDES 888
Verzorgingsproduct voor intensieve verjonging,
elk(e) huidtype/droge huid.
• Strijkt rimpels en lijntjes glad.
• Verdikt en regenereert de huid zichtbaar.
• Verjongt het uiterlijk van het gezicht.

MASQUE VITAL ANTIRIDES

Onmiddellijk gladstrijkend masker tegen
vermoeidheid.
• Egaliseert de gelaatstrekken en vervaagt
vermoeidheidsverschijnselen.
• Spectaculair effect: de huid en teint lijken jonger.
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VERJONGENDE WERKZAME BESTANDDELEN
DE RIMPELVULLENDE BOLLETJES VAN HYALURONZUUR
De bijzonder kleine vullende bolletjes van Hyaluronzuur dringen in het hart van de opperhuid
binnen en vullen zich met water. Hierdoor zetten de bolletjes uit en worden de rimpels
verminderd.

CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het Cellevenmilieu.
Deze bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, vooral bij personen met
ernstige brandwonden.

DERM LISS
Complex van moleculen van Hyaluronzuur en verstrakkend Dynalift, dat de rimpels en de
gelaatstrekken gladstrijkt.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Verjongende verzorgingsproducten geven uw huid vitaliteit en jeugdigheid.
- 17,7%* rimpeldiepte.
+ 26,3%* stevigheid na 15 dagen behandeling met SÉRUM LONGUE VIE.
*Panel van 10 deelnemers.
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VErJONGEN

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

SÉRUM LONGUE VIE

‘Verjongend infuus’ in het hart van de cellen.
• Activeert de vitale functies zodat een huid er jonger
uitziet, dankzij de 56 Werkzame Bestanddelen van het
Cellevenmilieu.
• 'Infuseert' verjongende werkzame bestanddelen en
activeert de vitale functies.
• Geeft de huid haar jeugdige uitstraling terug.

ACTI-RIDES FLASH

Onmiddellijk gladstrijkende verzorging voor rimpels.
• Vult oppervlakkige rimpels onmiddellijk en strijkt ze glad.
• Spant de gelaatstrekken.
• Verjongt het uiterlijk van het gezicht.

YOUTH TIME

Foundation, verjongende Verzorging.
• Egaliseert de teint en herstelt de natuurlijke uitstraling.
• Strijkt de gelaatstrekken zichtbaar glad.
• Verstevigt de huid.
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ANTI-AGING WERKZAME BESTANDDELEN
CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het Cellevenmilieu. Deze
bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, vooral bij personen met ernstige
brandwonden.

ATP
Het assortiment A GE L OGIC bevat voor het eerst ATP, de molecuul voor energie en jeugdigheid,
die de huid een jongere uitstraling kan geven.

ACTINERGIE
Actinergie verhoogt de oxygenatie van de cellen en stimuleert hun stofwisseling.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzorgingsproducten Anti-aging regenereren de huid die in recordtijd weer vitaal, stralend en
stevig wordt.
+ 33,8%* stevigheid na een week behandeling met AGE LOGIC CELLULAIRE.
- 43%** rimpeldiepte na het eerste gebruik van TIME LOGIC AGE SÉRUM.
*Panel van 25 deelnemers. **Panel van 9 deelnemers.
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INTENSIEVE aNTI-aGING
Het leven van slapende cellen activeren
Het assortiment AGE LOGIC is gecreëerd om de logica van de celveroudering
om te keren door de verouderingsverschijnselen te bestrijden.

AGE LOGIC CELLULAIRE

Anti-agingcrème.
• Revolutionair verzorgingsproduct van GUINOT,
dat bijdraagt aan het 'deprogrammeren' van de
celverouderingslogica.
• Draagt bij aan de regeneratie van de activiteit
van de huidcellen.
• Bestrijdt verlies van stevigheid, rimpels en
lijntjes.
• Geeft de huid weer uitstraling en vitaliteit.

AGE NUTRITIVE

Voedende anti-agingcrème.
• Compenseert voedingstekorten
om de logica van de veroudering te
'deprogrammeren'.
• Draagt bij aan de regeneratie van de
activiteit van de huidcellen.
• Bestrijdt verlies van stevigheid, rimpels
en lijntjes.
• Herstelt het comfort en de soepelheid van
de huid.

TIME LOGIC
AGE SERUM

Anti-agingserum dat 's nachts herstelt en overdag
mooier maakt.
• 's Nachts: Bevordert de regeneratie en de activiteit
van de huidcellen.
• Overdag: De huid wordt jonger en krijgt een
prachtige uitstraling.

TIME LOGIC
AGE SERUM YEUX

Anti-agingserum tegen vermoeidheid dat
's nachts herstelt en overdag de oogopslag
mooier maakt.
• 's Nachts: Activeert de celfuncties en maakt de
stofwisseling van ingeslapen cellen wakker.
• Overdag: De oogcontour is gladder en
beschermd, de oogopslag lijkt jonger en de
tekenen van vermoeidheid worden vervaagd.

AGE LOGIC YEUX

Regenererende, verjongende crème
voor de ogen.
• Draagt bij aan het 'deprogrammeren' van
de celverouderingslogica.
• De opperhuid van de oogleden en de
oogcontour wordt steviger.
• De rimpels en de kraaienpootjes zijn
zichtbaar gladgestreken.
• De oogleden zijn vitaler en strakker.
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ZUIVERENDE WERKZAME BESTANDDELEN
TALGREGULEREND COMPLEX
Het Talgregulerende Complex is gecreëerd om het evenwicht in de vette of normale tot
vette huid te herstellen. Meteen na gebruik wordt de talgafscheiding geregeld en worden
de poriën verkleind. De glans vermindert en de huid lijkt fijner, zuiverder en mooier.

SEBOCIDINE COMPLEX
Het Sebocidine-Complex regelt de talgafscheiding en zuivert de huid, om
onvolmaaktheden op de vette huid te voorkomen.

ACNICIDINE®
Complex van 5 krachtige werkstoffen dat:
• Pukkeltjes, zwarte punten en comedonen absorbeert.
• Overtollige talg normaliseert en het huidevenwicht herstelt.
• Verwijde poriën verkleint.
• Glans elimineert.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Zuiverende verzorgingsproducten dragen bij aan een zuivere,
gezonde en matte huid.
- 32,3%* minder talgafscheiding na 15 dagen gebruik
van CRÈME PUR EQUILIBRE.
*Panel van 7 deelnemers.
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ZUIVErEN
Het nieuwe leven van de vette huid
De spectaculaire resultaten op de vette huid zijn verkregen met behulp van doeltreffende,
diepe verzorgingsmiddelen, met antibacteriële en talgregulerende werkzame
bestanddelen. Zo wordt de huid sneller en langduriger zuiver.

CRÈME
PUR EQUILIBRE

Matterende zuiverende crème.
• Maakt de huid onmiddellijk en
langdurig mat.
• Zuivert en verkleint open poriën
dankzij het Talgregulerende Complex.
• Herstelt de natuurlijke uitstraling.

ACNILOGIC

Keert de logica van overtollige talg om.
• Stabiliseert de talgafscheiding
en controleert de bacteriële flora
die verantwoordelijk is voor
onvolmaaktheden, dankzij Acnicidine®.
• Normaliseert de huid en herstelt het
huidevenwicht.
• Maakt de huid gezond en mat.

MASQUE SOIN
PUR EQUILIBRE

Mat makende, zuiverende
verzorging.
• Reinigt de poriën dankzij het
scrubeffect.
• Absorbeert talgafscheiding door
het maskereffect.
• Verfijnt het huidoppervlak.
• Herstelt de stralende huid.

MICROBIOTIC
MOUSSE VISAGE

Zuiverend, reinigend schuim.
• Reinigt perfect.
• Zuivert diep.
• Antibacteriële werking buiten de
reinigende werking.

MICROBIOTIC LOTION
Regulerende, mat makende lotion.
• Verbetert de reiniging.
• Vermindert de talgafscheiding.
• Beschermt de huid door de bacteriële
flora te controleren met behulp van het
Talgregulerende Complex.

CORRECTEUR
TRAITANT

Camoufleert ‘plaatselijke
oneffenheden’.
• Droogt en verbergt plaatselijke
oneffenheden perfect.
• De teint lijkt egaler.
• Het gezicht lijkt gladder.
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K ALMERENDE WERKZAME BESTANDDELEN
LYMPHOKININE
Lymphokinine verbetert de huidtolerantie door de onmiddellijk
kalmerende werking, die irritatie beperkt en de beschermende werking
die de natuurlijke weerstand van de huid verhoogt.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Kalmerende, Verzachtende verzorgingsproducten geven uw huid
comfort en soepelheid en beschermen de huid tegen agressie van
buitenaf.
100%* van de vrouwen heeft een vermindering van rode vlekjes
geconstateerd.
100%* van de vrouwen vind hun huid comfortabeler na gebruik van
het MASQUE HYDRA SENSITIVE.
*Panel van 8 deelnemers.
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KalMErEN-VErZachTEN
Het nieuwe leven van de gevoelige huid
Formules die speciaal gecreëerd zijn voor de huid 'die niets verdraagt', maar beschermd moet worden tegen de negatieve invloeden van de
omgeving. Zodat de gevoelige huid het plezier van Schoonheid, verzorging en comfort terugvindt.

DOUCEUR DE VIE SPF 15

Regenererende en kalmerende verzorgingscrème SPF 15.
• Helpt de huid van binnenuit te regenereren en verstevigen dankzij
het Cellevenmilieu.
• Kalmeert de huid.
• Bestrijdt de slechte invloed van UVA / UVB-straling (SPF 15).
• Beschermt de gevoelige huid.

CRÈME HYDRA SENSITIVE

Herstellende, beschermende crème.
• Kalmeert het gevoel van overgevoeligheid, rode vlekken
en ongemak.
• Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid.
• Kalmeert snel wanneer de huid warm aanvoelt.

SÉRUM HYDRA SENSITIVE

Kalmerend 'infuus' voor de overgevoelige huid.
• Een echte noodoplossing voor de huid die 'niets meer
verdraagt'.
• Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid.
• Kalmeert de uitingen van overgevoeligheid van de huid.
• Beschermt de huid.

MASQUE HYDRA SENSITIVE
Onmiddellijk kalmerende verzorging voor de
gevoelige en reactieve huid.
• Kalmeert het gevoel van overgevoeligheid.
• Versterkt de bescherming van de opperhuid en de
natuurlijke weerstand van de huid.
• Vermindert zichtbaar verspreide rode vlekjes.
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K ALMERENDE WERKZAME BESTANDDELEN
LYMPHOKININE
Lymphokinine verbetert de huidtolerantie door de onmiddellijk kalmerende werking, die
irritatie beperkt en de beschermende werking die de natuurlijke weerstand van de huid
verhoogt.

VEINODERM
Veinoderm is een complex van aderversterkende werkzame bestanddelen die bekend staan
om hun kalmerende werking. Het werkt rechtstreeks op de rode vlekken, neutraliseert deze en
kalmeert de huid.

OMEGA 6
Omega 6, de Essentiële Vetzuren die bekend staan om hun voedende en beschermende
eigenschappen, bieden de huid de essentiële elementen voor haar bescherming en comfort.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Kalmerende, Verzachtende verzorgingsproducten geven uw huid comfort en soepelheid en
beschermen de huid tegen agressie van buitenaf.
90%* van de vrouwen vindt dat hun huid minder reageert op agressie van buitenaf en dat
het gevoel van ongemak verminderd is, na 15 dagen behandeling met
CRÈME PROTECTION RÉPARATRICE.
*Panel van 8 deelnemers.
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KalMErEN-VErZachTEN

CRÈME PROTECTION RÉPARATRICE

Beschermend schild, herstellende verzorging die de gevoelige huid kalmeert.
• Verdedigt de huid tegen agressie van buitenaf.
• Kalmeert de huid als ze warm en onbehaaglijk aanvoelt.
• Versterkt de beschermende laag en de natuurlijke weerstand van de huid.
• Herstelt het evenwicht van de huid, maakt de huid zacht en kalmeert.

CRÈME RED LOGIC

Keert de logica van het verschijnen van verspreide rode vlekjes om.
• Vermindert de rode vlekjes op de huid zichtbaar.
• Kalmeert snel de huid als ze warm en onbehaaglijk aanvoelt.
• Egaliseert de teint en geeft de huid haar natuurlijke uitstraling terug.

DÉMAQUILLANT HYDRA SENSITIVE
Reinigingsproduct voor de 'overgevoelige huid'.
• Reinigt de gevoelige en overgevoelige huid op zachte wijze.
• Draagt bij tot het kalmeren van de huid.
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WERKZAME BESTANDDELEN VOOR DE STRALENDE HUID
GESTABILISEERDE VITAMINE C
Vitamine C is essentieel voor het goed functioneren van ons lichaam.
Het beschermt onze huid en ons huidweefsel tegen vrije radicalen en oxidatie en stimuleert
collageenvorming. Bovendien heeft het natuurlijke scrubeigenschappen die de huid een
prachtige stralende huid geven.

MATISPONGES
Mati-sponges neutraliseren onmiddellijk en langdurig de glimmende plekken.
Het beschermende evenwicht van de huid is hersteld en de huid voelt weer comfortabel aan.

KOUDE ESSENTIËLE OLIËN
De combinatie van Essentiële Olie van Pepermunt en Eucalyptus, verfrissend en
vitaliserend, dragen bij aan een stralende huid.

HET COMPLEX VAN NATUURLIJKE SUIKERS
Biologische Suikermoleculen dringen snel in het hart van de opperhuid door, rehydrateren
onmiddellijk de weefsels en herstellen de celverbindingen die bijdragen aan een gladde huid.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzorgingsproducten voor de Uitstraling dragen bij aan een stralend mooie huid.
80%* van de vrouwen vond hun uitstraling verbeterd na een maand behandeling met
BEAUTE NEUVE.
*Panel van 10 deelnemers.
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UITSTralING
Het nieuwe leven van de doﬀe huid
Elke huid, kan op elke leeftijd vermoeid raken en haar uitstraling verliezen.
Verzorgingsproducten die de uitstraling herstellen dragen bij tot de regeneratie van een nieuwe huid en een gezicht met een prachtige stralende huid.

Teint naturel
Teint goudbruin

BEAUTE NEUVE

Regenererende, verjongende crème.
• Regenereert een zichtbaar nieuwe huid
dankzij de werking van gestabiliseerde
Vitamine C en biopeptiden.
• Onthult een nieuwe stralende huid.
• Zorgt voor meer stevigheid en elasticiteit,
wat leidt tot een dichtere structuur van
de huid.
• Egaliseert en verfijnt de huidstructuur.

MATIZONE

Crème voor een perfect matte huid.
• Maakt de huid perfect mat door de
glans te absorberen.
• Hydrateert de huid.

MASQUE DYNAMISANT

Masker voor onmiddellijke stralende huid.
• Laat de huid stralen.
• Strijkt tekenen van vermoeidheid glad en
elimineert ze.
• Hydrateert langdurig.

TEINT HYDRATANT

'Naturel' of ‘Goudbruin’
Gekleurde crème voor een stralende huid.
• De uitzonderlijke hydraterende werking van
een crème in combinatie met het effect van
een 'gezonde kleur’.
• Biedt comfort en soepelheid.
• De droogterimpeltjes worden gladgestreken
en de tekenen van vermoeidheid
verdwijnen.

MINI LIFT ÉCLAT BEAUTÉ

Een echt instant schoonheidswonder.
• ‘Lift’ de huid onmiddellijk en ontspant dankzij het
Complex van Natuurlijke Suikers.
• Onmiddellijk schoonheidsresultaat, de opperhuid
wordt glad gestreken, de teint vitaliseert.
• Fixeert en verfraait de make-up de hele dag lang.
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WERKZAME BESTANDDELEN VOOR DE
STRALENDE HUID
PROOXYGEN
Pro-Oxygen is een plantenextract een verbazingwekkende
doeltreffendheid om de celademing te stimuleren en de vitale
functies van de huidcellen te verbeteren.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzorgingsproducten voor de Uitstraling dragen bij tot een
stralend mooie huid.
100%* van de vrouwen vond hun teint frisser en stralender en
hun huid beschermd tegen agressie van buitenaf na een maand
behandeling met BiOXYGENE
*Panel van 9 deelnemers.
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UITSTralING
Het nieuwe leven van de verstikte huid
Agressie van buitenaf, door de omgeving en de levenswijze (stress, tabak, vervuiling ...), veroorzaken storingen in de cellen die op de huid zichtbaar zijn.
De teint wordt dof en de huid verliest haar uitstraling. Bioxygène-Verzorgingsproducten met natuurlijke werkzame bestanddelen beschermen de huid tegen
de schadelijke invloeden van de omgeving en geven de huid haar uitstraling terug.

BiOXYGENE

Verzorgende ‘zuurstof’ crème voor de stralende huid.
• Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf en vervuiling.
• Bevordert de zuurstofvoorziening van de cellen, om de huid haar uitstraling terug te geven.
• Hydrateert de huid langdurig.

MOUSSE BiOXYGENE

Reinigend ‘zuurstof’ schuim.
• Reinigt alle huidtypen mild.
• Verwijdert onzuiverheden.
• Voorziet de huidcellen van zuurstof.
• De huid wordt perfect gezuiverd, zacht en stralend.

46

3630E_Broch_Conso_2015_Full_v7.indd 46

22/04/2015 17:52

OPLICHTENDE WERKZAME BESTANDDELEN
De behandeling van hyperpigmentatie gebeurt door regulatie van
de melaninesynthese, waarbij de kleur en de afmeting ervan wordt
verminderd.

MELANOXYL
Melanoxyl beïnvloedt de activiteit van de melanocyten.
Het remt de melanineproductie die door UV-straling wordt gestimuleerd en
beperkt de oorspronkelijke hoeveelheid melanine in de huid.

VITAMINE C
Gestabiliseerde of pure Vitamine C versterkt de oplichtende, depigmenterende
werking door de antioxidanten en vrije radicalen neutraliserende werking: dit
beschermt de huid en de huidweefsels.
Gestabiliseerde of pure Vitamine C stimuleert de collageensynthese en
regenereert zo de weefsels.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Dankzij het programma met oplichtende verzorgingsproducten
NEWHITE zult u spectaculaire resultaten constateren bij het oplichten
van uw teint en de vermindering van uw pigmentvlekken.
- 12,7%* minder melanine na slechts 14 dagen gebruik van
SERUM ECLAIRCISSANT.
*Panel van 7 deelnemers.
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hEldErhEId
Het nieuwe leven van de gepigmenteerde huid en bruine vlekken
NEWHITE is een professioneel behandelingsprogramma voor het verhelpen van pigmentatieproblemen en het
behouden van de schoonheid van de huid. De NEWHITE-Behandeling is de enige oplichtende, tijdgerelateerde
behandeling voor resultaten die zichtbaar zijn na:
10 minuten, 14 dagen en 30 dagen.

CRÈME JOUR
ECLAIRCISSANTE SPF 30
Dagelijkse behandeling gedurende 30 dagen.
• Verlicht de teint.
• Beschermt de huid tegen UV-straling.
• Voorkomt nieuwe vlekken.

CRÈME NUIT
ECLAIRCISSANTE

Dagelijkse behandeling gedurende
30 dagen.
• Verlicht de teint.
• Voorkomt nieuwe vlekken.
• Verlengt het oplichtende resultaat van
CRÈME JOUR ECLAIRCISSANTE SPF 30.

SÉRUM ECLAIRCISSANT
VITAMINE C
Intensieve kuur 14 dagen.
• Vervaagt bruine vlekken.
• Verlicht en egaliseert de teint.

CONCENTRÉ
ANTI-TACHES

Lokale verzorging tegen vlekken,
14 dagen.
• Gericht op overtollig pigment.
• Vermindert het verschijnen en de
intensiteit van pigmentvlekken.
• Egaliseert de teint.

BRIGHTENING UV
SHIELD SPF 50

Oplichtende crème met bijzonder hoge
UV-bescherming SPF50.
• Beschermt de huid dagelijks tegen UV-straling.
• Licht de huid zichtbaar op.
• Egaliseert de teint onmiddellijk dankzij zijn
ingekapselde egaliserende werkstoffen.
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OPLICHTENDE WERKZAME BESTANDDELEN
De behandeling van hyperpigmentatie vindt plaats door
regulatie van de melanineproductie waarbij de kleur en de
de afmeting ervan wordt verminderd.

MELANOXYL
Melanoxyl beïnvloedt de activiteit van de melanocyten.
Het remt de melanineproductie die door UV-straling wordt
gestimuleerd en beperkt de oorspronkelijke hoeveelheid melanine in
de huid.

VITAMINE C
Gestabiliseerde of pure Vitamine C versterkt de oplichtende,
depigmenterende werking door de antioxidanten en vrije radicalen
neutraliserende werking: dit beschermt de huid en de huidweefsels.
Gestabiliseerde of pure Vitamine C stimuleert de collageensynthese
en regenereert zo de weefsels.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Dankzij het programma met verlichtende verzorgingsproducten
NEWHITE zult u spectaculaire resultaten constateren bij het
oplichten van uw teint en de vermindering van uw bruine
vlekken.
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hEldErhEId

N

HUILE DEMAQUILLANTE
ECLAIRCISSANTE

Eeinigende olie.
• Bij contact met water verandert de olie in een
melkachtige emulsie, die onzuiverheden en
make-up van de huid verwijdert.
• De huid wordt zacht en comfortabel.
• Versterkt de werking van de oplichtende
verzorgingsproducten.

LOTION ECLAT
BLANCHEUR

Reinigende lotion.
• Bevrijdt de huid van onzuiverheden
en toxines.
• Vitaliseert en verfrist de huid.
• Versterkt de werking van de
oplichtende verzorgingsproducten.

GEL DE LAIT
DEMAQUILLANT
ECLAIRCISSANT

Reinigende gel.
• Verwijdert make-up doeltreffend en snel.
• Verwijdert eenvoudig make-up en onzuiverheden.
• Versterkt de werking van de oplichtende
verzorgingsproducten.

MOUSSE NETTOYANTE
ECLAIRCISSANTE
Reinigende mousse.
• Verwijdert onzuiverheden perfect.
• Versterkt de werking van de oplichtende
verzorgingsproducten.

MASQUE REVELATEUR
LUMIERE

10 minuten intensieve verzorging.
• Licht de huid op voor overdag of voor een
avondje uit.
• Egaliseert de teint onmiddellijk.
• Geeft de teint weer uitstraling.
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ANTI-AGING WERKZAME BESTANDDELEN
ATP
ATP is een natuurlijk biologisch molecuul die de essentiële energie levert aan de cellen.

CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het
Cellevenmilieu. Deze bestanddelen worden in ziekenhuizen gebruikt om de huidcellen
te reconstrueren, vooral bij personen met ernstige brandwonden.

VEINOFRESHCOMPLEX
Een Complex met Extract van Paardenkastanje, Coffeïne en Dermochlorella, om wallen
en donkere kringen zichtbaar te verminderen en de oogcontour te draineren.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
- 45,1%* rimpeldiepte na een maand behandeling met
TIME LOGIC AGE SERUM YEUX.
+ 47,4%** stevigheid na een maand behandeling van
AGE LOGIC YEUX.
*Panel van 9 deelnemers. **Panel van 10 deelnemers.
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VErZOrGING OGEN, lIppEN, halS
Het nieuwe leven van de specifieke zones
De ogen, de lippen en de hals zijn gevoelige, kwetsbare zones die bedreigd worden door verouderingsverschijnselen.
Deze zones moeten regelmatig specifiek behandeld worden.

TIME LOGIC
AGE SERUM YEUX

Anti-agingserum tegen vermoeidheid dat 's nachts
herstelt en overdag de oogopslag mooier maakt.
• 's Nachts: activeert de celfuncties en maakt de stofwisseling
van ingeslapen cellen wakker.
• Overdag: de oogcontour is gladder en beschermd, de
oogopslag lijkt jonger en de tekenen van vermoeidheid worden
vervaagd.

AGE LOGIC YEUX

Regenererende, verjongende crème voor
de ogen.
• Draagt bij aan het 'deprogrammeren' van de
celverouderingslogica.
• De opperhuid van de oogleden en de
oogcontour wordt steviger.
• De rimpels en de kraaienpootjes zijn zichtbaar
gladder.
• De oogleden zijn gevitaliseerd en strakker.

HYDRAZONE YEUX

Egaliserende, hydraterende
verzorging.
• Biedt de opperhuid rond het oog een
bron van voortdurende hydratatie.
• Hydrateert de oogleden en de
kraaienpootjes en strijkt ze glad.
• Verjongt de oogopslag.

LONGUE VIE YEUX

'Liftende', verjongende oogcrème.
• Geeft de oogleden en de oogcontour
hun jeugdigheid terug.
• Vermindert de diepte van rimpels
en lijntjes.
• Strijkt de oogleden glad en ontspant ze.

EYE FRESH

Verzorging tegen vermoeidheid,
wallen en donkere kringen.
• Bestrijdt wallen en donkere kringen
dankzij de ultrafrisse applicator en de
drainerende werkzame bestanddelen.
• Draineert en vitaliseert de oogcontour.
• Licht de oogopslag op en geeft
uitstraling.
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ANTI-AGING WERKZAME BESTANDDELEN
ADERVERSTERKENDE PLANTEN
Rond de ogen is vermoeidheid het eerst te lezen, vooral de oogleden die opgezwollen
en zwaar lijken, met soms donkere kringen. Paardenkastanje staat bekend om de
doeltreffendheid bij het verbeteren van de microbloedsomloop.

CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het Cellevenmilieu.
Deze bestanddelen worden in ziekenhuizen gebruikt om de huidcellen te reconstrueren,
vooral bij personen met ernstige brandwonden.

KARITEBOTER
Karitéboter is rijk aan Triglyceriden en Vetzuren en voedt de uitgedroogde lippen intensief.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
100%* van de vrouwen vond hun lippen gevoed na een halve dag gebruik van
BAUME LÈVRES CONFORT.
*Panel van 8 deelnemers.
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VErZOrGING OGEN, lIppEN, halS

MASQUE YEUX

Masker tegen rimpels en donkere kringen.
• Frisse gel voor een onmiddellijke ontspannende werking.
• Vermindert de donkere kringen.
• Verjongt de oogopslag.

LONGUE VIE COU

Stevigheidscrème tegen de onderkin.
• Verjongt het uiterlijk van de hals en het decolleté.
• Strijkt rimpels glad.

LONGUE VIE LÈVRES

Verzorging voor jeugdige, volle lippen.
• Strijkt de rimpeltjes van de lipcontour glad.
• Helpt de huid de schadelijke invloed van UV-straling te bestrijden.
• De lippenstift houdt langer.

BAUME LÈVRES CONFORT

Beschermende, kalmerende lippenbalsem.
• Voedt droge lippen intens en kalmeert ze.
• Maakt de lippen mooi, soepel en comfortabel.
• Beschermt de lippen tegen agressie van buitenaf.
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WERKZAME BESTANDDELEN PEELINGS
GROENE THEE EN AHA
AHA hebben een mild scrubbende werking en zijn geschikt voor de
gevoelige of kwetsbare huid. Groene Thee geeft de teint weer een
jeugdige uitstraling.

KARITE
De scrubbende Karité wordt gewonnen uit de dop van de
kariténoot. De karité is een Afrikaanse boom, waarvan de uit de
noten afkomstige olie en boter bekend staan om hun herstellende,
kalmerende en voedende eigenschappen.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Met de Peelings zult u constateren dat uw huid zuiver en
zacht wordt, nadat zij bevrijd is van de dode huidcellen.
De huidkorrel is verfijnd en de teint onmiddellijk opgelicht.
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pEElINGS
Voor een nieuwe huid ...
De peeling is een essentiële schoonheidsbehandeling. Het bevrijdt de huid van de dode cellen die zich aan de oppervlakte ophopen en de huidademhaling
verhinderen. Al snel krijgt het gezicht een nieuwe uitstraling.
Er bestaan twee types peeling: de biologische peeling voor de gevoelige huid en de korrelpeeling voor alle huidtypen.

GOMMAGE BIOLOGIQUE

Natuurlijke peeling met milde fruitzuren.
• Zonder korrels.
• Maakt mild de dode cellen los, om de teint en de uitstraling
van de huid te vitaliseren.
• Verfijnt de huidstructuur.

GOMMAGE ECLAT PARFAIT
Zachte peelingcrème met dubbele microkorrels.
• Verwijdert de onzuiverheden diep.
• Verwijdert dode cellen mild.
• Onthult een nieuwe stralende huid.
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REINIGENDE WERKZAME BESTANDDELEN
ALOË VERAEXTRACT
Aloë Vera is rijk aan vele werkzame bestanddelen zoals mineralen, vitamines en aminozuren. Het maakt de huid zacht en
elastisch.

GINSENGEXTRACT
Dankzij de aanwezigheid van Saponisiden en Vitamines bezit het Ginseng-Extract anti-aging, regenererende en
vitaliserende eigenschappen. Dankzij de Oligo-Elementen heeft het bovendien een remineraliserende werking.

KARITEEXTRACT
Karité-Extract heeft voedende eigenschappen dankzij het gehalte aan Essentiële Vetzuren.
Karitéolie werkt verzachtend en kalmerend; het kalmeert dan ook de gevoelige huid.

LOTUSEXTRACT
Lotus-Extract is rijk aan Flavonoïden (Polyfenolen: stoffen die bekend staan om hun antioxiderende werking).
Het verzacht en beschermt de droge huid. Het beperkt de aanvallen van membraanlipiden door de werking tegen vrije
radicalen.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De reinigingsproducten van GUINOT reinigen uw huid perfect en zijn verrijkt met werkzame bestanddelen om
haar te beschermen.
100%* van de vrouwen heeft geconstateerd dat het duo HYDRA FRAICHEUR de huid hydrateert.
100%** van de vrouwen vond hun huid zacht en gekalmeerd met duo HYDRA CONFORT.
*Panel van 21 deelnemers. **Panel van 12 deelnemers.
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rEINIGEN
Dagelijks ...
De huid reinigen is de eerste stap in huidverzorging. Elke ochtend en avond moet de huid goed gereinigd worden en bevrijd worden van de onzuiverheden die haar ademhaling
verhinderen. De reinigingsproducten van GUINOT voeden de huid en bereiden haar voor op het gebruik van verzorgingsproducten.

LAIT HYDRA FRAÎCHEUR

Reinigingsmilk, alle huidtypen.
• Reinigt de huid perfect en bevrijdt haar van onzuiverheden.
• Zorgt voor een echt fris effect.
• Hydrateert en verzacht de huid.

LOTION HYDRA FRAÎCHEUR
Verzorgende lotion, alle huidtypen.
• Voltooit het verwijderen van make-up.
• Vitaliseert, verfrist en remineraliseert de huid.

LAIT HYDRA CONFORT

Reinigingsmilk, droge huid.
• Verwijdert make-up perfect en bevrijdt haar
van onzuiverheden.
• Hydrateert de huid.
• Zorgt voor een echt comfortabel gevoel.
• Voedt, verzacht en kalmeert.

LOTION HYDRA CONFORT
Verzorgende lotion, droge huid.
• Voltooit het verwijderen van make-up.
• Verzacht, kalmeert en beschermt de droge huid.
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REINIGENDE WERKZAME BESTANDDELEN
WITTE LELIEBOLEXTRACT
Het Witte Leliebol-Extract heeft een dubbele werking. Het verzacht en kalmeert de huid dankzij
het gehalte aan slijm (plantaardige stoffen die water opslaan) en beschermt haar tegen oxiderende
beschadigingen doordat het rijk is aan flavonoïden.
(Polyfenolen: stoffen die bekend staan om hun antioxiderende eigenschappen).

LYMPHOKININE
Lymphokinine verbetert de gevoeligheid van de huid door de onmiddellijk kalmerende werking, die
irritatie beperkt en de beschermende werking die de natuurlijke weerstand van de huid verhoogt.

ALOË VERAEXTRACT
Aloë Vera is rijk aan vele werkzame bestanddelen zoals mineralen, vitamines en aminozuren. Het maakt
de huid zacht en elastisch.

KORENBLOEMWATER
Korenbloemwater geeft een onmiddellijk fris gevoel en kalmeert de oogcontour.

EYELISS
Eyeliss is een combinatie van 3 werkzame bestanddelen die elkaar aanvullen, die de wallen zichtbaar
verminderen en weefselverslapping bestrijden.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
100%* van de vrouwen vond DÉMAQUILLANT EXPRESS YEUX bijzonder doeltreffend voor
verwijdering van lang houdende en / of waterproof mascara en oogschaduw.
*Panel van 11 deelnemers.
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rEINIGEN

EAU DÉMAQUILLANTE
MICELLAIRE
Reinigingsproduct, alle huidtypen zelfs
de gevoelige huid.
• Reinigt de huid en verwijdert make-up
perfect, in één handeling.
• De huid wordt zachter en frisser.
• Beschermt de gevoelige huid.

DÉMAQUILLANT
HYDRA SENSITIVE

Reinigingsproduct voor de
'overgevoelige huid'.
• Verwijdert make-up en reinigt de
gevoelige en overgevoelige huid zacht.
• Draagt bij tot het kalmeren van de huid.

HYDRA TENDRE

Milde reinigingscrème, alle huidtypen.
• Reinigt alle huidtypen mild en
intensief.
• De voordelen van zeep, zonder de
nadelen.
• Fris effect.

HYDRA DÉMAQUILLANT
YEUX
Oogreinigingsgel.
• Reinigt de wimpers perfect op zachte wijze.
• Samengesteld om prikkende ogen tijdens
het reinigen te voorkomen.
• Formule met Kalmerende Planten, die een
optimale veiligheid garanderen.

DÉMAQUILLANT
EXPRESS YEUX

Reinigingsproduct in twee fasen voor de
ogen, voor elke make-up zelfs waterproof.
• Reinigt de ogen onmiddellijk en doeltreffend.
• Verwijdert elk type make-up, ook waterproof,
zonder vetlaagje achter te laten.
• Perfect geschikt voor gevoelige ogen en
contactlensdragers.
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dESKUNdIGE lIchaaMSbEhaNdElING
IN hET SchOONhEIdSINSTITUUT EN ThUIS
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
De uitzonderlijke prestaties van de TECHNISPA®-Behandelingen zijn te danken aan de
combinatie van drie gelijktijdige, specifieke technologieën:

DUBBELE DERMOLIPOASPIRATIE
In een enkele technische beweging brengt de massagegreep twee slankheidseffecten teweeg.
De huid wordt door lipoaspiratie in twee huidplooien opgezogen, zodat de doeltreffendheid wordt verdubbeld in
dezelfde behandelingstijd. Gepatenteerd Systeem.

DUBBELE AFSLANKIONISATIE
De techniek van de dubbele ionisatie verhoogt de penetratie en de verspreiding van de afslankende werkzame
bestanddelen in de ACTISERUMS en verhoogt zo de doeltreffendheid van de behandeling.

THERMISCH AFSLANKEFFECT
Een apparaat voor warmteverspreiding maakt de vetten aan de huidoppervlakte vloeibaar en verbetert de
microbloedsomloop in de huid, om het draineren te vereenvoudigen.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Afslankbehandeling tegen cellulite om het vet te MODELEREN, VERBRANDEN en ELIMINEREN.
Gemiddelde vermindering van de dijomvang: - 1,9 cm*.
Gemiddelde vermindering van de buikomvang: - 2,2 cm*.
Gemiddelde vermindering van de heupomvang: - 1,9 cm*.
91,7% van de personen heeft een vermindering van de sinaasappelhuid geconstateerd!*
*Resultaten gemeten bij 12 vrouwen, na 6 TECHNISPA®-Behandelingen ADVANCED SYSTEM Afslanken Tegen Cellulite.
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aFSlaNKbEhaNdElING TEGEN cEllUlITE: dOElTrEFFENd, SNEl EN dUUrZaaM
Dankzij de professionele, revolutionaire TECHNISPA®-Behandelingsmethode kunnen vrouwen snel, doeltreffend en duurzaam afslanken, waar ze willen.
Deze behandeling combineert drie fysieke actietechnologieën met krachtige afslankende werkzame bestanddelen voor zichtbare, meetbare resultaten vanaf
de eerste sessies.

Afslankbehandeling Tegen Cellulite
De behandeling met een globaal, snel, duurzaam
en doeltreffend afslankeffect!

45
MINUTEN
5

10

15

De TECHNISPA®-Behandeling MINCEUR ANTI-CELLULITE behandelt alle
oppervlaktes van het lichaam en vermindert cellulite waar deze zich ook bevindt, met nadruk
op de kritische zones als de buik, de heupen en de dijen. De behandeling begint met het
aanbrengen van het Actisérum Minceur Cellulite. Vervolgens voert de Schoonheidsspecialiste
met behulp van de TECHNISPA® bewegingen uit op de te behandelen zones, om de
vetvoorraad te verbranden, de vetkussentjes glad te strijken en het silhouet slanker te
maken. De behandeling wordt als kuur uitgevoerd, die op maat gemaakt wordt door uw
Schoonheidsspecialiste.

Gerichte afslankbehandeling

Aan de hand van een persoonlijk consult stelt de Schoonheidsspecialiste uw
slankheidsbalans op en zal u een behandeling voorstellen die perfect aan uw
behoeften, verwachtingen en begrotings- en tijdsbeperkingen is aangepast.
Door de prestatie van de TECHNISPA®-Behandelingen en thuisbehandelingen te
combineren met de deskundigheid van de Schoonheidsspecialiste, innoveert
GUINOT door het afslankprogramma met individuele coaching.

Kennismakingsaanbieding

30
MINUTEN

De TECHNISPA®-Behandeling MINCEUR CIBLÉE is de doeltreffende,
ideale oplossing voor vrouwen die snel en zichtbaar hun lokale rondingen
willen verminderen. Deze gerichte behandeling kan als schokkuur of als
onderhoudssessie worden uitgevoerd voor zichtbare resultaten vanaf de eerste sessie.

Het Persoonlijke coachingprogramma
om af te slanken

5

Uw Schoonheidsspecialiste kan u een kennismakingssessie van 30 minuten
voorstellen, zodat u de doeltreffendheid van de methode zelf kunt beoordelen.
TECHNISPA®, uitgeprobeerd is verkocht!

10

15

64

3630E_Broch_Conso_2015_Full_v7.indd 64

22/04/2015 17:54

DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
Elke TECHNISPA®-Behandeling heeft een eigen Actiserum:

ACTISERUM MINCEUR ANTICELLULITE
Actisérum Minceur Anti-Cellulite is bijzonder rijk aan natuurlijke werkzame bestanddelen die samenwerken om
cellulite te bestrijden en de eliminatie ervan te bevorderen. Bromelaïne uit ananas 'perforeert' de vetlaag en bevordert
zo het diep doordingen van cafeïne, die de vetvoorraad verbrandt en elimineert.

ACTISERUM THERMORELAX FERMETE
Actisérum Thermo-Relax Fermeté is gefomuleerd op basis van Crelastine B (groene microalgen) dat de
collageenproductie stimuleert en de elasticiteit van de huid verbetert. Het is verrijkt met Alaria Esculente (bruinalg) en
bestrijdt de huidverslapping.

ACTISERUM JAMBES LEGERES
Actisérum Jambes Légères is ontwikkeld op basis van Rode Wingerd, om de microbloedsomloop te vitaliseren en
combineert Menthol en Kamfer voor een echt fris gevoel.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
Verstevigende THERMO-RELAX-BEHANDELING om het lichaam te ONTSPANNEN, te VITALISEREN en te VERSTEVIGEN.
Gemiddelde verbetering van de stevigheid van de dijen: + 44%*.
100% van de vrouwen verklaart een ontspannen welzijnsmoment te hebben doorgebracht*.
Behandeling ZWARE BENEN om de benen te DRAINEREN, VERLICHTEN en VERFIJNEN.
Gemiddelde vermindering van de knieomvang: - 1,2 cm**.
100% van de vrouwen heeft een drainerend effect en een gevoel van lichtheid en frisheid ervaren**.
*Tests uitgevoerd op 5 vrouwen na 6 TECHNISPA®-Behandelingen ADVANCED SYSTEM Thermo-Relax Versteviging.
**Tests uitgevoerd op 5 vrouwen na 6 TECHNISPA®-Behandelingen ADVANCED SYSTEM Zware Benen.
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VErSTEVIGENdE ThErMO-rElax-bEhaNdElING EN bEhaNdElING ZWarE bENEN
De unieke TECHNISPA®-technologie wordt in twee andere behandelingen gebruikt, met snelle, verbazingwekkende resultaten.

45
MINUTEN
5

VERSTEVIGENDE THERMO-RELAX-Behandeling
De eerste comfortabele verstevigingsbehandeling
die een weldadig gevoel geeft.

De TECHNISPA®-Behandeling THERMO-RELAX Versteviging combineert 3 gelijktijdige
verstevigende werkingen, voor een complete en comfortabele vorming van het silhouet.
De behandeling begint met het aanbrengen van Actisérum Fermeté Lift, vervolgens is de

TECHNISPA® aan de beurt met een serie grepen die specifiek gericht zijn op de dijen, buik, rug,
nek en de armen, en de weefsels verstevigen en vitaliseren. Buiten de versteviging zorgt de
constante, ononderbroken warmteverspreiding op het lichaam voor een moment van welzijn
en ontspanning.

10

15

30
MINUTEN
5

Behandeling ZWARE BENEN

10

15

Het hele jaar frisse, lichte benen!
De TECHNISPA®-Behandeling ZWARE BENEN combineert twee gelijktijdige werkingen met een
drainerend effect, om het comfort en welzijn van lichte, fijne benen terug te vinden.
Deze behandeling is ideaal voor mensen die veel staan, een positie die vaak verantwoordelijk
is voor opgezwollen benen en een ongemakkelijk gevoel.
De dubbele dermo-lipoaspiratie van deze behandeling verlicht de weefsels door tegelijkertijd
twee huidplooien op te zuigen langs het been en de dij. De doeltreffendheid van deze fysieke
grepen en de drainerende werkzame bestanddelen van het actiserum zorgen in 30 minuten
voor een gevoel van lichte benen.
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
ESSENTIËLE OLIËN
Essentiële Oliën zijn geconcentreerde plantextracten met uitzonderlijke eigenschappen. Hun gevarieerde eigenschappen
zorgen voor schoonheid en een gevoel van welzijn.
Huile Relaxante bevrijdt de spanningen en ontwaakt de zintuigen dankzij de combinatie van essentiële olie van
majoraan en lavendel. Abrikozenpittenolie en druivenpittenolie zorgen voor sereniteit en welzijn, en maken de huid zacht
ensatijnachtig.
Huile Anti-Cellulite Détoxifiante bestrijdt vetten en heeft een drainerende en afslankende werking dankzij de unieke
combinatie van essentiële olie van ceder, lipokinases en extract van groene thee. Het geeft ook een ongelooflijk licht gevoel.

KLEI
Klei is een biomateriaal dat rijk is aan oligo-elementen en mineralen. Dankzij de stimulerende, remineraliserende en
vitaliserende eigenschappen dynamiseert klei de huid.

SUIKER EN KIWI
De suiker en kiwi in de peeling zorgen voor een complete, doeltreffende scrub van de huid. De natuurlijke deeltjes
verwijderen onzuiverheden en dikke dode huidcellen. De huid wordt zuiver, zacht en comfortabel. Het huidoppervlak wordt
gladder.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
VERZACHTENDE ONTSPANNENDE BEHANDELING: U wordt verleid door een heerlijk gevoel van welzijn en ontspanning.
AROMATIC BRUIN-ZONDER-ZON BEHANDELING: Uw huid wordt gesublimeerd, uw bruine kleur ziet er ongelooflijk natuurlijk uit.
AFSLANKBEHANDELING: Uw silhouet krijgt de vormen terug in een geurwolk van Essentiële Oliën.
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arOMaTIc cOrpS

MET ESSENTIËlE OlIËN

De Schoonheidsbehandelingen AROMATIC CORPS met Essentiële Oliën zijn 100% handmatig en 100% natuurlijk. Dankzij de combinatie van de handmatige technieken van de
Schoonheidsspecialiste en de uitzonderlijke kracht van de Essentiële Oliën bieden ze uw huid de weldaden die zij nodig heeft.

Verzachtende en Ontspannende Behandeling
Deze handmatige behandeling ontgift uw huid en biedt u een moment van absolute
ontspanning en tevredenheid.
In minder dan een uur, omhult en badend in kalmerende en ontspannende oliën, beleeft
u een ware schoonheidsreis in de deskundige handen van uw Schoonheidsspecialiste.

1
UUR

5

10

deze behandeling dankt de uitzonderlijke doeltreffendheid aan de handmatige
technieken van de Schoonheidsspecialiste en het afslankende vermogen van
de Essentiële Olie van Ceder.

15

UUR

5

10

MINUTEN
15

GEL D’EXFOLIESSENCE met extracten van Papaja en Citroen reinigt de huid intensief
en verwijdert dode cellen. Hij vereenvoudigt de penetratie van de verzorgende werkzame
bestanddelen, versterkt de doeltreffendheid ervan en bereidt de huid voor op de Essentiële Olie.

De peeling met suikerkorrels en Kiwi bevrijdt en elimineert de dode cellen.
Zo kan de huid beter ademhalen en profiteert zij optimaal van de weldaden van de
verzorgingsproducten. De huid wordt fluweelzacht.

Anti-cellulite-Massage

Ontspannende Massage

De geheel handmatige massage vermindert het aanzicht van de huid met vetkussentjes aanzienlijk
dankzij het gebruik van HUILE ANTI-CELLULITE DETOXIFIANTE, die in het hart van de cellen
werkt. De deskundige grepen van de Schoonheidsspecialiste versterken het effect van de 'draaiende
kneedbewegingen'. De huid is gladder, steviger.

Dankzij de deskundige grepen van uw Schoonheidsspecialiste geeft de complete
massage met Essentiële Oliën u een heerlijk gevoel van welzijn en ontspanning. Een
echte onderbreking vol geluk en sereniteit.

Nadat uw huid diep is gereinigd en voorbereid met de Scrubbehandeling met Suiker en Kiwi,
profiteert u volop van de zelfbruiner CORPS D’ÉTÉ. Het biedt u een gelijkmatige en
ongelooflijk natuurlijke, goudbruine kleur.

1
15

Scrubben

Scrubbehandeling met Suiker en Kiwi

Aromatic-Behandeling Zon

Afslankbehandeling

Het anti-vocht Saunamasque met Klei en Groene Thee

50
5

10

MINUTEN
15

Het anti-vocht SAUNAMASQUE met Klei en Groene Thee dynamiseert de huid intensief, dankzij de
stimulerende, remineraliserende en vitaliserende eigenschappen van Klei.
Dankzij het 'sauna-effect' wordt het overtollige water uit de weefsels gedraineerd, de huidstructuur
verfijnd en de sinaasappelhuid zichtbaar verminderd. Na de behandeling voelt u zich ongelooflijk
lekker in uw vel zitten, dankzij verstevigde en verfijnde vormen. In een kuur van meerdere
behandelingen wordt uw lichaam verfijnd en worden uw contouren afgeslankt.
68
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DE GEHEIMEN VAN DE BEHANDELING
STICK'HAIR® / EPIL CONFORT
Het haarzakje wordt tot aan de wortel verwijderd,
voor langdurige ontharing.

KLASSIEKE ONTHARING
Gebroken haartje.

SERUM EPIL CONFORT
Na het ontharen, brengt de Schoonheidsspecialiste het
Sérum EPIL CONFORT aan. Dit is rijk aan Bulbaïne,
dat de aangroei van het haartje remt en de huid kalmeert.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
STICK'HAIR®: geen ingegroeide en gebroken haartjes meer die na

het ontharen aangroeien! Gevoelige en kwetsbare zones worden mild
onthaard, zonder onaangenaam warm gevoel en minder pijnlijk dan een
klassieke ontharing.
EPIL CONFORT: uw huid blijft langer glad en zuiver, zonder
onaangenaam warm gevoel en minder pijnlijk dan een klassieke
ontharing.
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ONTharEN
In de gespecialiseerde Schoonheidsinstituten van GUINOT, gebruiken de Schoonheidsspecialistes de ontharingsmethodes STICK'HAIR® en EPIL CONFORT.
Deze verbazingwekkend doeltreffende methodes worden uitgevoerd met wax zonder colofaan.
(Colofaan = Basisstof van vele waxen, bekend om de allergene aard).

Langdurige ontharing • Perfecte resultaten • Optimaal comfort

Behandeling STICK'HAIR®

Behandeling EpIl cONFOrT

De ontharing STICK'HAIR® is een methode zonder stroken, mild en comfortabel,
perfect geschikt voor de gevoelige zones. De wax op lage temperatuur
garandeert een perfecte doeltreffendheid en voorkomt ingegroeide haartjes na
3 weken, voor een optimaal resultaat.

De ontharingsmethode EPIL CONFORT is ideaal voor grote zones (ontharing benen, armen,
rug, buik ...), voor een langdurige ontharing en een zachte huid zonder rode vlekjes.
Het wordt gebruikt op een lagere temperatuur dan een gewone wax en aangebracht in
brede, zeer dunne laagjes. Ontharing met EPIL CONFORT is bijzonder comfortabel.

70
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WERKZAME BESTANDDELEN VOOR VERJONGEN EN VERSTEVIGEN
ACTINERGIEATP

AGE L OGIC CELLULAIRE CORPS combineert in een unieke formule ATP (ATP is een natuurlijke biologische molecuul die

de essentiële energie levert aan de cellen) en Actinergie (dat de oxygenering van de cel verbetert).

CELLEVENMILIEU
Het Cellevenmilieu bestaat uit 56 Biologische Werkzame bestanddelen die essentieel zijn voor de cellen en wordt in ziekenhuizen
gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, vooral bij slachtoffers van ernstige brandwonden. Het heeft unieke resultaten op de
celregeneratie, wat voor een zichtbaar jonger en steviger lichaam zorgt.

CRELASTINE B
Crelastine B is afkomstig uit de groene microalg Chlorella Vulgaris. Het is een complex dat rijk is aan peptiden en aminozuren, die
de collageen- en elastinevezels stimuleren en de moleculen die deze vezels beschermen. Het maakt de huid strakker en steviger en
het scheuren van elastische vezels (huidstriemen) wordt voorkomen.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzorgingsproducten voor Verjongen en Verstevigen helpen u om langer een jeugdiger en vitaal lichaam te houden.
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VErJONGEN EN VErSTEVIGEN
Een jonger, steviger lichaam ...
GUINOT staat bekend om de knowhow op het gebied van Jeugdigheidsbehandelingen en biedt verzorgingsproducten voor Verjongen en Verstevigen met uitzonderlijke resultaten.
Voor een lichaam dat langer jong, stevig en slank blijft, ontwerp GUINOT verzorgingsproducten met de beste werkzame bestanddelen in de beste concentratie.

AGE LOGIC CELLULAIRE CORPS

Verjongingscrème voor het lichaam.
• Draagt bij aan het 'deprogrammeren' van de huidverouderingslogica.
• Herstelt de jeugdige vormen.
• Herstelt het jeugdige uiterlijk van de huid.
• Verstevigt en vitaliseert de huid.

LONGUE VIE “CORPS”

Verjongingscrème voor stevigheid en zachtheid.
• Herstelt een permanent jong effect op de huid dankzij
de 56 Werkzame bestanddelen uit de cellen.
• Verstevigt en vitaliseert de huid.
• Geeft de huid een fluweel, satijnachtig uiterlijk.

CRÈME SPÉCIFIQUE VERGETURES

Innovatieve lichaamscrème tegen huidstriemen.
• Werkt als een 'onzichtbare' ondersteuning die de elasticiteit en de
stevigheid van de huid versterkt.
• Bestrijdt de vorming van huidstriemen en vervaagt hun uiterlijk.
• Voedt en verzacht de huid.

72
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WERKZAME BESTANDDELEN VOOR VERJONGEN EN
VERSTEVIGEN
CELLEVENMILIEU
Het Cellevenmilieu bestaat uit 56 Biologische Werkzame bestanddelen die essentieel zijn
voor de cellen en wordt in ziekenhuizen gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, vooral
bij slachtoffers van ernstige brandwonden.
Het heeft unieke resultaten op de celregeneratie, voor een zichtbaar jonger en steviger
lichaam.

LIPOSKIN
Liposkin is rijk aan verzadigde vetzuren die gewaardeerd worden om hun verzachtende en
versoepelende eigenschappen in de behandelingsrituelen in Afrika. Het is een voedende,
vet aanvullende boter van plantaardige oorsprong.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzorgingsproducten voor Verjongen en Verstevigen helpen u om langer een jeugdiger
en vitaal lichaam te houden.
+ 45,5%* stevigheid na een maand behandeling met LONGUE VIE BUSTE.
*Panel van 18 deelnemers.
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VErJONGEN EN VErSTEVIGEN

LONGUE VIE BUSTE

De onzichtbare bh.
• Verjongt het uiterlijk van de buste door de ondersteunende weefsels te verstevigen.
• Voedt de huid en laat haar stralen.
• Aanbevolen voor en na het zonnebaden, een dieet en een bevalling.

LONGUE VIE MAINS

Regenererende verjongingscrème tegen pigmentvlekken.
• Behoudt de jeugdigheid van de handen.
• Bevordert het verdwijnen van pigmentvlekken.
• Beschermt de huid tegen agressie van buitenaf.

LONGUE VIE PIEDS

Regenererende schoonheidscrème voor de voeten.
• Herstelt de meest gevoelige voeten.
• Regenereert de voeten en geeft ze een nieuwe jeugd.
• Voedt en verzacht de huid.
• Beschermt en verstevigt de huid van de voeten.
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WERKZAME BESTANDDELEN TEGEN CELLULITE
CELLULYSIUM®
Dit bijzonder hoogwaardige serum op basis van roodalg beperkt de vetopslag en bevordert de eliminatie van vetcellen door de
vezelbarrière aan te vallen die ze beschermt.

5

DELIPOGENASE®
Dit exclusieve, waardevolle complex van GUINOT heeft een bewezen werking op de Lipolyse
(activeert de verbranding van de vetvoorraad) en de Lipogenese (remt de opslag van nieuwe vetten).
Deze dubbele werking is in vitro bewezen en versnelt de afslankresultaten.

10

CAFEINE
Cafeine heeft een lipolytische werking die de afbraak en de eliminering van vetten bevordert.

KERSENSTEELEXTRACT
Kersensteel-Extract heeft een echte drainerende werking die waterafvoer bevordert.

15

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De Afslankbehandelingen bieden uitzonderlijke resultaten op het verlies in centimeters en de stevigheid van uw lichaam.
- 0,7 cm dijomvang*.
- 0,8 cm heupomvang*.
- 0,6 cm tailleomvang*.
Na slechts 15 dagen gebruik van MINCEUR CHRONO LOGIC.
*Panel van 7 deelnemers.
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aFSlaNKEN
Tegen cellulite, waar deze zich ook bevindt ...

15

Dankzij constant de technologische ontwikkelingen te monitoren creëren Laboratoria van GUINOT afslankende verzorgingsproducten met spectaculaire resultaten,
door de beste werkzame bestanddelen te selecteren in de beste concentratie. De resultaten zijn zichtbaar: dag na dag wordt de huid vitaler, steviger en wordt het
silhouet slanker.

MINCEUR CHRONO LOGIC

Afslanken in precies 15 dagen!
• Tegen adipeuze en fibreuse cellulite.
• Elimineert de vetvoorraad.
• Verstevigt de huid zichtbaar.
• Strijkt vetkussentjes glad, vermindert de sinaasappelhuid.

DOUBLE MINCEUR CIBLÉE
Tegen lokale rondingen.
• Bestrijdt het vet daar waar het zich bevindt.
• Vervaagt de vetkussentjes zichtbaar.
• Verstevigt de huid.
• Maakt het silhouet slanker.
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VERZACHTENDE WERKZAME BESTANDDELEN
PASSIEBLOEM EXTRACTEN
Extracten van Passiebloem-Olie hebben herstructurerende en voedende eigenschappen, die
de hydratatie en de elasticiteit van de huid verbeteren.

GINSENGEXTRACTEN
Ginseng-Extracten staan bekend om hun vitaliserende en stimulerende eigenschappen. Ze
hebben ook een regenererende werking en bestrijden vrije radicalen, om de jeugd van de
huid te behouden.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzachtende Verzorgingsproducten voor het lichaam bieden uw huid comfort en
soepelheid.
Verhoging van het lipidengehalte met 138,6%* na slechts
15 dagen gebruik van HUILE MIRIFIC (voedend effect).
*Panel van 11 deelnemers.
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VErZachTENdE lIchaaMSVErZOrGING
Droomhuid!
De lichaamshuid is vaak gedehydrateerd en heeft dagelijkse verzorging nodig, voor zachtheid en comfort.
De lichaamsverzorgingsproducten van GUINOT bezitten uitzonderlijke formules, verrijkt met waardevolle werkzame bestanddelen om uw lichaam te verzorgen.
Schoonheidsverzorging om de dag goed mee te beginnen.

NIEUW

HUILE MIRIFIC

Voedende droge olie voor het lichaam en het haar.
• Voedt de huid dankzij het waardevolle werkzame
bestanddeel: Passiebloem.
• Hult het lichaam in een subtiel geparfumeerde, zachte
sluier.
• Sublimeert de huid en het haar.

HUILE MIRIFIC GOLD

Voedende, sublimerende droge olie voor het
lichaam en het haar.
• Voedt de huid dankzij het waardevolle werkzame
bestanddeel: Passiebloem.
• De huid wordt zacht, met subtiele glitters en parfum.

EAU-NEUVE ENERGIC

Energiek, verzorgend lichaamswater.
• Smelt op de huid, dynamiseert de cellen.
• Geeft het gevoel van een milk via het gebruik van
geparfumeerd water.
• Verzacht en vitaliseert de huid.
• Schudt het lichaam en de zintuigen wakker.

PARFUM DE VIE

PARFUM DE VIE is een bijzonder rijk geurende
eau de toilette, die verfijnde en geraffineerde geuren
combineert.
Het is verpakt in een vrouwelijke, prestigieuze flacon en
straalt elegantie, intensiteit, zachtheid en sensualiteit
uit.
78
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VERZACHTENDE WERKZAME BESTANDDELEN
OMEGAVITAMINES

MENTHOL EN ARNICA

NUTRIZONE CORPS is een combinatie van Druivenpitten-

Menthol verfrist de benen onmiddellijk. Arnica stimuleert de
microbloedsomloop en bestrijdt het gevoel van zware benen.

en Babassu-Olie, Mango- en Karitéboter om de Huid Essentiële
vetzuren te leveren om haar weer soepel, comfortabel en zacht te
maken.

ARGANOLIE
Arganolie is afkomstig van de arganboom, ook wel 'levensboom'
genaamd. Het is rijk aan oliezuren en linolzuren en bevat 80%
essentiële vetzuren.
Arganolie staat bekend om haar uitzonderlijke voedende en
regenererende eigenschappen.

DHA

EXTRACTEN VAN MANGO EN GUAVE
Mango-Extracten stimuleren, vitaliseren en remineraliseren.
Guave-Extracten stimuleren, hydrateren en verzachten de
opperhuid.

LUFFA
Natuurlijke Luffavezels worden al sinds de Oudheid door vrouwen
gebruikt om de huid te verzachten en diepgaand te reinigen. Ze
scrubben zacht, voor een aangename, doeltreffende peeling.

DHA geeft de huid een gelijkmatige, natuurlijke bruine kleur, die
intenser wordt met het gebruik.

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De verzachtende Verzorgingsproducten voor het lichaam bieden uw huid hydratatie, comfort en soepelheid.
+ 53%* hydratatie na 15 gebruik van HYDRABRONZE.
*Panel van 10 deelnemers.
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VErZachTENdE lIchaaMSVErZOrGING

NIEUW

GOMMAGE FACILE
Scrubbend, reinigend
verzorgingsproduct met
Luffavezels.
• Scrubt zacht ruwe huid
en dode cellen.
• Voor een zijdezachte huid.

DOUCHE CRÈME
HYDRAZONE

Reinigende, hydraterende
douchecrème.
• Reinigt de huid zacht.
• Hydrateert en voedt de huid.
• Voor een 'fluwelige' huid na de
douche.

LAIT HYDRAZONE
CORPS
Verzorgende milk voor een
fluwelige huid.
• Hydrateert de huid met een
fluwelig effect.
• Verzacht de huid na de douche
of het bad.
• Biedt dagelijks comfort en een
gevoel van welzijn.

NUTRIZONE CORPS

Verzachtende comfortcrème voor
het lichaam.
• Beschermt de huid tegen uitdroging.
• Voedt elke huid, zelfs de zeer droge
huid.
• Voor een zijdezachte, fluwelige huid.

LAIT HYDRABRONZE

Geleidelijk bruinende hydraterende
milk voor het lichaam.
• Voor een progressieve, gelijkmatige en
natuurlijke bruine kleur.
• Hydrateert en sublimeert de huid.
• Eenvoudig aan te brengen, laat geen
sporen na.

GEL JAMBES LÉGÈRES

Ontspannend verzorgingsproduct met
'koude-effect'.
• Verfrist door het onmiddellijke 'ijs'-effect.
• Ontspant en verfijnt de benen en enkels.
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WERKZAME BESTANDDELEN BIJ HET ONTHAREN
BULBAÏNE®
Dit complex van plantaardige en uit de zee afkomstige bestanddelen, verlengt het effect van de
epilaties, ze zijn doeltreffender en comfortabeler.

Bulbaïne® verwijdert de haartjes
Lengte van de haartjes na 2 weken*
mm

vanaf de wortel
Referentiezone
Testzone Bulbaïne®
Ontharen

Tijd
1 week na ontharing
2 weken na
ontharing

vanaf de schacht

*Tests uitgevoerd in een laboratorium

UW SCHOONHEIDSRESULTATEN
De EPIL CONFORT-Verzorgingsproducten remmen de haargroei, verminderen de diameter
van de haartjes, dunnen ze uit en maken ze onopvallender.
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VErZOrGINGSprOdUcTEN Na EpIlaTIE, TEGEN aaNGrOEI
Zuiverder, langduriger ...
De EPIL CONFORT-Verzorgingsproducten met Bulbaïne® vullen de GUINOT-ontharingen ideaal aan. Ze verdunnen de haartjes en dunnen ze uit, terwijl ze ook de aangroei remmen
zodat uw huid langer zacht en zuiver blijft.
De EPIL CONFORT-Verzorgingsproducten zijn ook verrijkt met vele kalmerende en hydraterende werkzame bestanddelen, die perfect geschikt zijn voor de gevoelige huid.

acht

EPIL CONFORT CORPS

Hydraterende gel voor de onthaarde huid.
• Vertraagt de aangroei van de haartjes.
• Uw huid blijft langer zuiver.
• Hydrateert en verzacht de huid.

EPIL CONFORT VISAGE

De aangroeiremmer speciaal voor het gezicht.
• Vertraagt de aangroei van de haartjes.
• Verlengt de voordelen van de ontharing.
• Kalmeert en hydrateert de huid.

“DÉO” CRÈME ANTI-REPOUSSE
Deodorant tegen aangroei, zonder alcohol en zonder
aluminiumzouten.
• Vermindert de transpiratie.
• Bevordert de neutralisatie van geurtjes.
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Bevorder
papierrecycling
met Guinot
en Ecofolio.
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602416 - Afbeeldingen geldig tot eind 2019

In uw Schoonheidsinstituut

1, rue de la Paix - 75002 Paris - Tel. : 01 44 55 55 00 - www.guinot.com
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