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DESKUNDIGE SCHOONHEIDSSPECIALISTES
PROFESSIONELE BEHANDELINGEN
Meer dan 10.000 Schoonheids-instituten 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
Oprichter
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GUINOT, NR. 1 ONDER DE SCHOONHEIDSINSTITUTEN IN FRANKRIJK
GUINOT, meer dan
50 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 in elke vrouw te ontdekken, heeft
GUINOT exclusieve, innovatieve behandelmethodes
ontwikkeld die vrouwen, die er zo goed mogelijk willen
uitzien, wereldwijd overtuigd hebben.
Door de jaren heen heeft GUINOT zich onderscheiden
door de doeltreffendheid van de behandelingen
en verzorgingsproducten, waardoor het merk
toonaangevend geworden is voor Schoonheidsinstituten.

De Schoonheidsspecialiste,
uw ‘Beauty Doctor’
GUINOT
heeft
het
Schoonheidsinstituut
gekozen als enige plek voor professionele
schoonheidsbehandelingen.
In
de
besloten
behandelruimte
onderzoekt
uw
Schoonheidsspecialiste en ‘Beauty Doctor’ uw
huid en geeft u op basis hiervan persoonlijk
advies. Om het beste resultaat te bereiken,
zal uw Schoonheidsspecialiste elke GUINOTBehandeling beginnen met een persoonlijk
consult. Aan het einde van de behandeling kunt u
samen met de Schoonheidsspecialiste aan de hand
van de spiegeltest de resultaten en voortgang van de
behandeling bekijken.
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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 en die voortdurend worden getoetst
aan de vooruitgang in de wetenschap.
Sinds 1972 biedt GUINOT de Hydradermiebehandeling,
de
eerste
exclusieve
behandelingsmethode voor het gezicht.
Voor het eerst verbetert een ionisatieproces het
doordringen van de verzorgingsproducten, voor
uitzonderlijke resultaten en om te voldoen aan
de verzorgingsdoelen van de cliënte. In 2016
introduceert GUINOT een echt alternatief voor
plastische chirurgie, Hydradermie Jeunesse, de
nieuwe, persoonlijke verjongingsbehandeling. Om
deze exclusieve behandelingsprotocollen correct te
kunnen uitvoeren, 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.

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, met name bij slachtoffers van zware
brandwonden.
Age Logic Cellulaire is verrijkt met cellevenmilieu
en dankt het uitzonderlijke effect op celregeneratie
aan ATP, een biologische energiemolecuul dat 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.

Dankzij een gepatenteerd proces: het 'double lipo
aspiration' effect biedt GUINOT de cliënten al vanaf
de eerste sessie uitzonderlijke afslankresultaten.
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GUINOT, EXPERT IN SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
De Beautytechnologie
bij GUINOT
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 vrouw 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: schone behandelkamers, gecontroleerd
puur water, traceerbaarheid van de producten.
ISO 14001 certificeert de milieukwaliteit van de laboratoria.

Om de doeltreffendheid van de behandelingsmethodes en
verzorgingsproducten te toetsen, is in het onderzoekscentrum
van GUINOT een behandelruimte opgenomen Hier worden
voortdurend de nieuwe werkstoffen geëvalueerd die afkomstig
zijn uit recente wetenschappelijke ontwikkelingen, om de
formules en de doeltreffendheid ervan te verbeteren.
Hier worden ook de behandelingsmethodes geëvalueerd,
verbeterd en getest in de aanwezigheid van de
Schoonheidsspecialistes.

De Académie GUINOT, opleidingscentrum
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
(centrum voor balneotherapie, auditorium ...) en de hoogste
pedagogische normen opgericht, voor het opleiden van
vakkundige Schoonheidsspecialistes.
LABORATORIA volgens farmaceutische normen
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DESKUNDIGE

GEZICHTS- EN OOGBEHANDELINGEN
IN HET SCHOONHEIDSINSTITUUT EN THUIS
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“Mijn huid is gezuiverd
en verfijnd”
Uw Schoonheidsresultaten
Uw huid ademt, is zuiverder.
Een stralende huid.
Uw huid is ontvankelijker voor de hierna gebruikte verzorgingsproducten.

30

minuten
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DIEP REINIGENDE BEHANDELING

d

Hydraclean
Hxxxxx

De geheimen van
de behandeling

De huid is zuiver

DIEP REINIGEN

Een mooie huid is een goed gereinigde huid. De huid moet diep gereinigd worden,
om haar van onzuiverheden te ontdoen.

De thermische werking van de Thermocleanelektrode en het gebruik van zuiverende en
reinigende werkzame bestanddelen zorgen voor
diepe reiniging. De huid wordt bevrijd van
onzuiverheden (overtollige talg en toxines).

De Hydraclean-Behandeling is de enige reiniging 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.

SCHOONHEIDSMASSAGE MET
HET BIJBEHORENDE SERUM
Deze unieke methode combineert manuele 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.

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 en voedt
zich met de waardevolle werkzame bestanddelen van de verzorging.
EXCLUSIEF,
GEPATENTEERD
systeem
van GUINOT

Behandelingsmethode met apparaat Hydraclean
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DE GEPATENTEERDE METHODE
Hydraclean zorgt voor een zuivere huid met een
prachtige uitstraling.
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“Ik lijk veel jonger”

Uw Schoonheidsresultaten
Uw huid is zichtbaar jonger.
Uw teint straalt en is verlicht.
Uw huid is soepeler.

60

minuten
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PERSOONLIJKE VERJONGINGSBEHANDELING
Hydradermie Jeunesse

Behandelingen per schoonheidsdoel
Deze exclusieve GUINOT-behandeling heeft een spectaculair verjongend effect op de huid.
Om perfect aan te sluiten bij uw verzorgingsdoelen en met aandacht voor uw huid, zal uw
Schoonheidsspecialiste uw Behandeling beginnen met een persoonlijk consult.
Afhankelijk de verzorgingsdoelen van de cliënte kan de behandeling acht vormen aannemen:
• Hydrateren
• Zuiveren
• Rimpels vervagen
• Age Logic Anti-aging

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

Een zichtbaar jongere huid

De geheimen van
de behandeling
DYNAMISCHE IONISATIE
Deze exclusieve, gepatenteerde methode van
GUINOT geeft energie door aan de huidcellen
en verspreidt de verzorgende werkstoffen van
de geselecteerde serumgel dat aansluit bij uw
schoonheidsdoelstelling.

OXYGENERING DOOR WARMTE
Stimuleert de celactiviteit en laat de huid weer
stralen door de oxygenatie van de cellen en de
microbloedsomloop in de opperhuid te bevorderen.

Met de leeftijd daalt de celactiviteit van de huid.
De cellen verliezen energie en vernieuwen zich langzamer, de synthese van elastische vezels vertraagt,
de eerste tekenen van veroudering verschijnen. Deze gepatenteerde behandelingsmethode verjongt het
gezicht door de celenergie van een jongere huid te herstellen. Het unieke ionisatieproces zorgt ervoor dat
de werkzame bestanddelen van de verzorging snel doordringen, voor een uitzonderlijke doeltreffendheid.
De Hydradermie Jeunesse-behandeling eindigt met een heerlijk ontspannende massage, voor een
uitgerust gezicht met een prachtige uitstraling. Hydradermie Jeunesse is een echt alternatief voor
plastische chirurgie, de behandeling die de huid zichtbaar verjongt.
Behandelingsmethode met apparaat
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ONTSPANNINGSMASSAGE MET
HET BIJBEHORENDE SERUM
Onder de specialistische vingers van uw
schoonheidsspecialiste ontspant de massage de
gelaatstrekken en bevordert de bloedsomloop
onder de huid. Uw huid krijgt een heel nieuwe
uitstraling.
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“Mijn behandeling met
essentiële oliën,
voor een stralende huid”
Uw Schoonheidsresultaten
Uw huid vindt haar natuurlijke uitstraling terug.
Een puur moment van ontspanning.

45

minuten
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PERSOONLIJKE SCHOONHEIDSBEHANDELING
Met Essentiële Oliën

Aromatic

De geheimen van
de behandeling
Essentiële oliën voor een mooie huid
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.

Schoonheid en sensitiviteit

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 uitoefent.

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

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.
Manuele behandelingsmethode
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HET MASKER MET
PLANTENCONCENTRAAT
De Plantenconcentraten in het schoonheidsmasker onthullen de natuurlijke uitstraling van
de huid.
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’Mijn huid is nog nooit
zo mooi geweest!’
Uw Schoonheidsresultaten
100% van de vrouwen vindt hun teint stralender, helderer en
gelijkmatiger en hun huid gladder en zachter.*
80% van de vrouwen vindt de bruine vlekken lichter en hun gezicht
zichtbaar jonger tonen.**
*Gebruikers tests uitgevoerd na 1 Hydra Peeling-behandeling met Hydra PH of 1 Hydra Peeling-behandeling met
Hydrabrasion.
**Gebruikers tests uitgevoerd na 3 Hydra Peeling-behandelingen met Hydra PH.
Panel van 10 deelnemers.

45

minuten
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PEELING VOOR EEN STRALENDE HUID

t

Hydra Peeling

Hét alternatief voor cosmetische ingrepen
Om de tekenen van veroudering tegen te gaan, de huid te verhelderen en de zichtbaarheid van
pigmentvlekken te verminderen heeft GUINOT de Hydra Peeling-behandeling ontworpen.
Deze behandeling vormt een echt alternatief voor cosmetische ingrepen en biedt na de behandeling al
onmiddellijke zichtbare resultaten en een stralende huid.
Na een schoonheidsconsult zal uw schoonheidsspecialiste u de behandeling aanraden die aansluit bij
de gevoeligheid van uw huid.

De Hydra Peeling-behandeling
wordt in twee protocollen voorgesteld
• De Hydra PH Peeling: werkt diepgaand om de tekenen van veroudering te verminderen, de
zichtbaarheid van pigmentvlekken te verminderen en de teint te verhelderen.
•D
 e Hydrabrasion Peeling: verwijdert dode huidcellen aan de oppervlakte van de huid en laat de
huid stralen. Deze versie wordt aanbevolen voor de gevoelige huid.
Na de peeling voert de schoonheidsspecialiste een regenererende massage uit die ontspant en de
celactiviteit stimuleert voor het ontstaan van een ’nieuwe huid’. De behandeling wordt afgerond door
het aanbrengen van het Masque Hydra Beauté, een verfrissend, kalmerend peel-offmasker dat als
een tweede huid verwijderd wordt.

De geheimen van
de behandeling
PEELING
De schoonheidsspecialiste scrubt het hele
gezicht om de zichtbare sporen van veroudering
te verminderen, de zichtbaarheid van
pigmentvlekken te verminderen en de huid te
verhelderen.

REGENERERENDE MODELLERING
De Hydra Neuve massage stimuleert de
celvernieuwing om de regeneratie van de
opperhuid te bevorderen.

KALMEREND MASKER
Het Masque Hydra Beauté, een peel-offmasker met koude-effect, kalmeert de huid.

In slechts 45 minuten wordt de huid weer ’als nieuw’, de teint wordt stralender en
helderder, de zichtbaarheid van pigmentvlekken vermindert en het gezicht zichtbaar
jonger.
Manuele behandelingsmethode
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“Mijn huid lijkt jonger
en wordt steviger”
Uw Schoonheidsresultaten
Uw huid wordt jeugdiger. U ziet er jonger uit.
Uw gezicht lijkt steviger (+ 26,5%* stevigheid).
*Gemiddelde verbetering van de stevigheid na 1 behandeling.
Panel van 10 deelnemers.

50

minuten
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VERSTEVIGENDE BEHANDELING
Liftosome

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.

De geheimen van
de behandeling
CONCENTRE PRO-COLLAGÈNE
De Schoonheidsspecialiste brengt op het hele
gezicht en de hals Concentré Pro Collagène aan,
dat de huid haar elasticiteit teruggeeft.

MASQUE THERMOLIFT

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.

Manuele behandelingsmethode
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Het Masque Thermolift verstevigt de
gelaatstrekken en draagt bij aan het
doordringen van de werkzame bestanddelen van
Pro-Collageen. Na een paar minuten neemt het
gezicht weer strakkere vormen aan.

DE ONTSPANNINGSMASSAGE
MET HET ANTI-AGE-SERUM
De
heerlijke
massage
van
de
Schoonheidsspecialiste laat de waardevolle
werkzame anti-aging bestanddelen in de huid
doordringen, om deze te verstevigen en een
nieuwe jeugdige uitstraling te geven.
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“Mijn liftende
behandeling
in de salon”
Uw Schoonheidsresultaten
Uw gezicht lijkt jonger.
• Stevigere huid.
• Gelifte gelaatstrekken.
• Gezichtscontour opnieuw strak.
U ziet het lifting-effect onmiddellijk!

60

minuten
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LIFTENDE BEHANDELING
Hydradermie Lift

Onmiddellijk liftend effect
Deze behandeling lift de gelaatstrekken en modelleert de gezichtscontour in 60 min.
Met de leeftijd werken de spieren minder, de huid verliest tonus en de contour van het gezicht
verslapt.
Tot nu toe werkten ‘liftende’ behandelingen op de huidstructuur, door de opperhuid te
herstellen en de lederhuid te verstevigen.

De geheimen van
de behandeling
ANTI-AGING DRAINAGE
Het verplaatsen van de bolelektrodes voor de
vochtafvoer, uitgevoerd door de specialistische
bewegingen van de schoonheidsspecialiste,
ontspant de huid zichtbaar, verbetert de
microbloedsomloop in de huid en verfijnt de
gelaatstrekken.

Hydradermie  Lift werkt dieper en lift de gelaatstrekken door stimulering van de
gezichtsspieren. In een paar minuten lijkt het gezicht jonger, zichtbaar gelift.

SPIERSTIMULATIE

De behandeling wordt afgesloten met een heerlijk ontspannende massage die de waardevolle
werkzame bestanddelen in de huid verspreidt en deze vitaliseert.

Spierstimulatie is specifiek gericht op de
gezichtsspieren die worden verkwikt en meteen
na de behandeling verstevigd zijn.

Hydradermie  Lift is een echt alternatief voor plastische chirurgie, de behandeling
die de huid zichtbaar verjongt.

ONTSPANNINGSMASSAGE MET
HET BIJBEHORENDE SERUM
De schoonheidsspecialiste voert de massage
aan het einde van de behandeling uit, om
de gelaatstrekken te ontspannen en de
bloedsomloop onder de huid te bevorderen. De
huid wordt stevig, geregenereerd en verkwikt.

Behandelingsmethode met apparaat
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“Mijn gezicht lijkt
jaren jonger”
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.

50

minuten
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COMPLETE ANTI-AGING BEHANDELING
Age Summum

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 ontdoet de huid van haar dode cellen en geeft jonge cellen de ruimte. 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 in de huid 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 met
Pro-Collageen voor een prachtige stralende huid. De huid wordt onmiddellijk strak getrokken.
Aan het einde van de behandeling lijkt de huid meteen jonger en zijn de
verouderingsverschijnselen verminderd.
Manuele behandelingsmethode
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De geheimen van
de behandeling
DERMABRASION PEELING
De Schoonheidsspecialiste peelt het hele gezicht
en de hals met Gommage Dermabrasion om
de huid een jeugdiger uiterlijk te geven door
de dode huidcellen te verwijderen, zodat jonge
cellen zichtbaar worden.

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

MASKER MET PRO-COLLAGEEN
Ter afsluiting van de behandeling brengt de
Schoonheidsspecialiste het waardevolle
Masque Age Summum met Pro-Collageen
aan, om de huid haar jeugdige uitstraling terug
te geven.
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“Mijn ogen lijken
zichtbaar jonger”
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.

40

minuten
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BEHANDELING VOOR DE OGEN
Eye Logic

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 microcirculatie in de oogcontour.
In periodes van grote vermoeidheid kunnen de oogleden zwaar aanvoelen en wallen verschijnen.
Dit fenomeen kan worden verklaard door lokale vochtophoping 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.
Meteen na het einde van de behandeling zijn kringen en wallen verdwenen. De oogleden
voelen niet zwaar meer.
Behandelingsmethode met apparaat
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De geheimen van
de behandeling
IONISATIE VAN HET SERUM GEL
YEUX AGE LOGIC
De behandelingsmethode van GUINOT voor het
snel doordringen van werkzame bestanddelen
tegen lijntjes, wallen, donkere kringen in de huid
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
ling

het einde van de behandebrengt de Schoonheidsspecialiste
Masque Yeux Age Logic aan. Dit exclusieve
vliesmasker van GUINOT strijkt de kraaienpootjes en de fronsrimpel gladder, verjongt de
oogopslag en bestrijdt vermoeidheid van de
oogcontour.
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Verjongende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het
Cellevenmilieu.
Deze bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te reconstrueren, met
name 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.

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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VERJONGING
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.

et

met

ële

Sérum Longue Vie

Crème Longue Vie

Crème Pleine 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.

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.

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.

26
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Verjongende werkzame bestanddelen
INGREDIENTS
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.
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.
DERMOSTIMULINES-DNA
Dermostimulines hebben een uitzonderlijk effect op de celvernieuwing. Ze maken de opperhuid
steviger en verminderen de rimpels. De formule is verrijkt met DNA, het waardevolle molecuul in de
celkern met uitzonderlijke hydraterende eigenschappen.
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.
- 27,2%* rimpeldiepte na een maand behandeling met Crème Anti-Rides.
*Panel van 8 deelnemers.
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VERJONGING
HET NIEUWE LEVEN VAN DE
GEDEVITALISEERDE HUID

Specifieke Teint

e

aar

en

Nr. 1
Nr. 2

de

Nr. 3
Nr. 4

Crème Anti-Rides
+ Crème Riche Anti-Rides
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 Anti-Rides

Crème Derma Liss

Onmiddellijk gladstrijkend masker
tegen vermoeidheid.
••Egaliseert de gelaatstrekken en vervaagt
vermoeidheidsverschijnselen.
••Spectaculair effect: de huid en teint
lijken jonger.

Verzorgingsproduct ter verdoezeling
van rimpels en grove poriën.
••Verdoezelt rimpels.
••Verfijnt de huidstructuur door de
poriën te verkleinen.
••Onmiddellijk verjongend effect.

Fond de Teint
Youth Time
Foundation, verjongende Verzorging.
••Egaliseert de teint en herstelt de
natuurlijke uitstraling.
••Strijkt de gelaatstrekken zichtbaar glad.
••Verstevigt de huid.

28
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Verstevigende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
PRO-COLLAGEEN
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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VERSTEVIGING
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.

ng

Sérum Liftosome

Crème Liftosome

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

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
+ Crème Riche Fermeté
Verstevigende verzorging,
elk(e) huidtype/gedehydrateerde of droge huid.
••Verstevigt en regenereert de huid zichtbaar.
••Strijk het huidreliëf glad.
••Herstelt de gezichtscontour geleidelijk aan.

Masque Éclat 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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Anti-agingwerkstoffen
INGREDIENTS
IMMUUNCOMPLEX
Het immuuncomplex is een krachtig anti-agingmiddel dat de huid immuun maakt
voor de effecten van veroudering. Het beschermt de Langerhans cellen die
een belangrijke rol spelen in het immuunsysteem waardoor de huid haar jonge
uitstraling behoudt.
HET CELLEVENCOMPLEX
GUINOT was het eerste laboratorium dat crèmes heeft ontworpen die
cellevencomplex bevatten. Deze elementen worden in ziekenhuizen gebruikt om
huidcellen te vernieuwen, met name bij slachtoffers van ernstige brandwonden.
ATP
Het assortiment Age Logic bevat voor het eerst ATP, een molecuul van energie
en verjonging, dat in staat is om een jongere huid te creëren.
ACTINERGIE
Actinergie verhoogt de zuurstofopname door de cellen en stimuleert de
celstofwisseling.

Uw Schoonheidsresultaten
Het resultaat van de anti-agingproducten is een regenereerde, levendige
huid die straalt en verstevigd is, in recordtijd.
33,8%* meer stevigheid na een week van behandelingen met
Crème Age Logic.
45,2%** minder diepe rimpels na een maand gebruik van de
Crème Age Summum.
*Panel van 25 deelnemers. **Panel van 5 deelnemers.
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ANTI-AGING
HET LEVEN VAN SLAPENDE CELLEN ACTIVEREN
GUINOT is een voorloper op het gebied van anti-aging en ontdekt en gebruikt steeds krachtiger werkstoffen:
Age Summum en Age Logic gaan de huidveroudering tegen.
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Crème Age Summum

Crème Age Logic

Crème Age Nutritive

Immuniteitscrème tegen veroudering.
••Immuniseert de huid tegen de effecten van
veroudering (rimpels, verslapping, dof worden en
pigmentvlekken).
••Herstelt de cel werking voor een huid die er jonger
uitziet.
••Het gezicht heeft een jongere uitstraling.

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.

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.
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Anti
ctifs
-aging
Longévité
werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het
Cellevenmilieu. Deze bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te
reconstrueren, met name bij personen met ernstige brandwonden.
ATP
Het assortiment Age Logic bevat voor het eerst ATP, het molecuul voor
energie en jeugdigheid, dat de huid een jongere uitstraling kan geven.
ACTINERGIE
Actinergie verhoogt de oxygenatie van de cellen en stimuleert hun
stofwisseling.

Uw Schoonheidsresultaten
Het resultaat van de anti-agingproducten is een regenereerde, levendige
huid die straalt en verstevigd is, in recordtijd.
43%* minder diepte rimpels na één keer gebruik van het
Time Logic Age Sérum.
*Panel van 9 deelnemers.
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ANTI-AGING
HET LEVEN VAN SLAPENDE CELLEN ACTIVEREN
Het assortiment Age Logic is gecreëerd om de logica van de celveroudering om te keren en de verouderingsverschijnselen te bestrijden.

Time Logic
Age Sérum

Time Logic
Age Sérum Yeux

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.

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.
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Crème Yeux Age Logic
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.

Masque
Age Logic Yeux
Rimpels, vochtzakjes, donkere
kringen.
••Strijkt fijne lijntjes en rimpeltjes
glad, ‘lift’ de oogcontour.
••Vermindert vochtzakjes.
••Vermindert donkere kringen.
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Anti-aging werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
ATP
ATP is een natuurlijk biologisch molecuul dat de essentiële energie levert
aan de cellen.
CELLEVENMILIEU
GUINOT was het eerste Laboratorium dat crèmes heeft gecreëerd met het
Cellevenmilieu. Deze bestanddelen worden gebruikt om de huidcellen te
reconstrueren, met name bij personen met ernstige brandwonden.
VEINOFRESH-COMPLEX
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 Sérum Yeux.
+ 47,4%** stevigheid na een maand behandeling van
Crème Yeux Age Logic.
*Panel van 9 deelnemers. **Panel van 10 deelnemers.
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OGEN / LIPPEN / HALS
HET NIEUWE LEVEN VAN DE SPECIFIEKE ZONES
De ogen, de lippen en de hals zijn gevoelige, kwetsbare zones die onderhevig zijn aan verouderingsverschijnselen.
Deze zones moeten specifiek behandeld worden.

Time Logic
Age Sérum Yeux
 nti-agingserum tegen vermoeidheid
A
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.
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Crème Yeux Age Logic
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.

Sérum Crème Yeux
Hydrazone
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.

Crème Yeux Longue Vie

Crème Eye Fresh

‘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.

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-agingwerkstoffen
INGREDIENTS
ADERVITALE PLANTEN
Vermoeidheid is het eerst af te lezen aan de ogen, vooral de oogleden die zijn
gezwollen, lijken zwaar met soms wallen. Paardenkastanje is bekend om zijn
doeltreffendheid bij het verbeteren van de microbloedsomloop.
HET CELLEVENCOMPLEX
GUINOT was het eerste laboratorium dat crèmes samenstelde die cellevenmilieus
bevatten. Deze elementen worden in ziekenhuizen gebruikt om huidcellen te
vernieuwen, met name bij slachtoffers van ernstige brandwonden.
KARITEBOTER
Karitéboter is rijk aan triglyceriden en vetzuren. Het voedt intensief de meest droge
lippen.
ATP
Het assortiment Age Logic bevat voor het eerst ATP, een molecuul van energie en
verjonging, dat in staat is om een jongere huid te creëren.
ACTINERGIE
Actinergie verhoogt de zuurstofopname door de cellen en stimuleert de
celstofwisseling.

Uw Schoonheidsresultaten
100%* van de vrouwen vindt hun lippen gevoed na een halve dag gebruik van
de Baume Confort Lèvres.
*Panel van 8 deelnemers.
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OGEN / LIPPEN / HALS
HET NIEUWE LEVEN VAN DE SPECIFIEKE ZONES

s
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Masque
Anti-Fatigue Yeux

Masque
Age Logic Yeux

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

Rimpels, vochtzakjes, donkere
kringen.
••Strijkt fijne lijntjes en rimpeltjes
glad, ‘lift’ de oogcontour.
••Vermindert wallen.
••Vermindert donkere kringen.

Crème Longue Vie Cou

Baume Longue Vie Lèvres

Baume Confort Lèvres

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

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.

Beschermende, kalmerende
lippenbalsem.
••Voedt droge lippen intens en kalmeert ze.
••Maakt de lippen mooi, soepel en
comfortabel.
••Beschermt de lippen tegen invloeden van
buitenaf.
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Hydraterende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
‘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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HYDRATATIE
HET NIEUWE LEVEN VAN DE GEDEHYDRATEERDE 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.
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Sérum Hydra Cellulaire

Crème Hydra Summum

‘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.

Herstelt de vochtbalans van de jongere
huid.
••Stimuleert alle hydratatiemechanismes van
de huid.
••Hydrateert de huid globaal.
••Zorgt voor een zachte, stevige, stralende huid.

Crèmes Hydrazone
+ Crème Fluide Hydrazone
Voortdurende hydraterend.
Elk huidtype/ gedehydrateerde huid/ gemengde tot vette huid.
••Intensieve, voortdurende hydratatie.
••Houdt het vocht in de opperhuid vast.
••Vormt een beschermend laagje tegen verdamping.

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.
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Hydraterende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
MALVE-EXTRACT
Malve is rijk aan gomslijm (plantaardige stoffen die vocht
opslaan) en heeft uitzonderlijke hydraterende en verzachtende
eigenschappen. Dit extract bevat ook vitamine C, om de
energiefuncties van de opperhuidcellen te stimuleren.

Uw Schoonheidsresultaten
De Hydraterende verzorgingsproducten hydrateren uw huid en
maken deze soepel en zacht.
+54,4%* hydratatie na 7 keer gebruik van de
Crème Hydra Finish.
100%* van de testpersonen vindt hun teint verlicht en gelijkmatig.
*Panel van 10 deelnemers.
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HYDRATATIE
HET NIEUWE LEVEN VAN DE GEDEHYDRATEERDE HUID
Specifieke Teint
NIEUW

e

d en

Masque Hydra Beauté

Brume Hydra Beauté

Crème Hydra Bronze

Crème Hydra Finish SPF 15

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

Permanente bron van hydratatie.
••Houdt het vocht in de huid vast,
verspreidt het en voorkomt de
verdamping ervan.
••Zorgt voor een fris, verkwikkend effect.
••Voor een soepele, zachte huid.

Hydraterende crème voor een
geleidelijke bruine kleur.
••Geeft dag na dag een geleidelijke bruine
kleur.
••Hydrateert de huid.
••Voor een stralende teint.

Hydraterende verzorging voor een stralende
teint met SPF 15.
••Hydrateert langdurig dankzij malve-extract.
••Laat de teint stralen.
••Beschermt dagelijks tegen UV-straling.

atig.
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Voedende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
PRO-CERAMIDEN
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
Crème Nutrizone.
*Panel van 9 deelnemers.
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VOEDING
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.
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Sérum Nutri Cellulaire

Crème Nutrizone

Crème Nutri Confort

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.

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.

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.

Masque Essentiel
Nutri 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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Kalmerende werkstof
INGREDIENTS
LYMPHOKININE
Lymphokinine verbetert de huidtolerantie van de huid door zijn onmiddellijke
kalmerende werking die het irriterende gevoel vermindert en zijn
beschermende werking die de natuurlijke weerstand van de huid verhoogt.
DERMALINE
Dermaline beperkt de reacties die verantwoordelijk zijn voor
overgevoeligheid van de huid.

Uw Schoonheidsresultaten
De Kalmerende, Verzachtende verzorgingsproducten geven uw huid
comfort en soepelheid en beschermen de huid tegen invloeden van
buitenaf.
100%* van de vrouwen vind hun huid comfortabeler na een maand
gebruik van Crème Pur Confort.
*Panel van 9 deelnemers.
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KALMEREND
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 haar schoonheid, verzorging en comfort terugvindt.

llijke

ogt.

Lait Hydra Sensitive

Sérum Hydra Sensitive

Crème Pur Confort SPF 15

Crème Hydra Sensitive

Reinigingsproduct voor de
‘overgevoelige huid’.
••Reinigt de gevoelige en overgevoelige
huid op zachte wijze.
••Draagt bij tot het kalmeren van de huid.

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.

Beschermende, herstellende gezichtscrème.
••Beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf.
••Versterkt de opperhuid van binnenuit.

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.
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Kalmerende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
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 invloeden van
buitenaf.
100%* van de vrouwen vind hun huid comfortabeler na gebruik van het
Masque Hydra Sensitive.
*Panel van 8 deelnemers.
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KALMEREND
HET NIEUWE LEVEN VAN DE GEVOELIGE HUID
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Crème Protection Réparatrice

Crème Red Logic

Masque Hydra Sensitive

Beschermend schild, herstellende verzorging die de
gevoelige huid kalmeert.
••Verdedigt de huid tegen invloeden 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.

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.

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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Zuiverende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
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.
• Glimmen vermindert.

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 Équilibre.
*Panel van 7 deelnemers.
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ZUIVERHEID
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.

Mousse Nettoyante
Microbiotic
Zuiverend, reinigend schuim.
••Reinigt perfect.
••Zuivert diep.
••A ntibacteriële werking.
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Lotion Microbiotic

Sérum Crème Acnilogic

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

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.

Crème
Pur Équilibre

Masque
Pur Équilibre

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

Matterende, zuiverende verzorging.
••Reinigt de poriën dankzij het
scrubeffect.
••Absorbeert talgafscheiding door het
maskereffect.
••Verfijnt het huidoppervlak.
••Herstelt de stralende huid.
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Werkzame bestanddelen voor
de stralende huid
INGREDIENTS
PRO OXYGEN
Pro Oxygen is een met 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 invloeden van buitenaf na een maand behandeling
met Crème Bioxygène.
*Panel van 9 deelnemers.
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UITSTRALING
HET NIEUWE LEVEN VAN DE VERSTIKTE HUID
Invloeden 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.

Mousse Nettoyante Bioxygène

Sérum Bioxygène

Crème Bioxygène

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

Geconcentreerd serum voor een stralende,
levendige huid.
••Voor een stralend gezonde huid.
••Ontspant de gelaatstrekken voor een frisse,
uitgeruste teint.

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.
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Werkzame bestanddelen voor
de stralende huid
INGREDIENTS
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 structuur geven.
MATI-SPONGES
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 Crème Beauté 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.

Specifieke Teint

en

agen

huid.

Crème Beauté Neuve

Crème Matizone

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.

Crème voor een perfect matte huid.
••Maakt de huid perfect mat door het
glimmen te absorberen.
••Hydrateert de huid.
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Masque Dynamisant
Anti-Fatigue
Masker voor onmiddellijke
stralende huid.
••Laat de huid stralen.
••Strijkt tekenen van vermoeidheid
glad en elimineert ze.
••Hydrateert langdurig.

Concentré Lift-Éclat
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.

Correcteur
Cover Touch
Corrigerende
verzorgingscrème Onvolmaaktheden van de
gezichtshuid.
••V erdoezelt alle
onvolmaaktheden.
•• C
 orrigeert onvolmaaktheden
met betrekking tot talg en
droogt puistjes uit.
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Oplichtende werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
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
Sérum Newhite.
*Panel van 7 deelnemers.
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PIGMENT VLEKKEN
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.
de

,

n de
de

ducten
j

van

Sérum Newhite
Intensieve kuur 14 dagen.
••Vervaagt bruine vlekken.
••Verlicht en egaliseert de teint.

Crème Jour Newhite SPF 30
+ Crème Nuit Newhite
Dagelijkse verzorging 30 dagen.
••Verlicht de teint.
••Voorkomt nieuwe vlekken.
••Dag: Beschermt de huid tegen UV-straling.
••Nacht: Verlengt de verlichtende effecten van de
Crème Jour Éclaircissante SPF 30.

Concentré Newhite

Masque Newhite

Crème Newhite UV 50

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

10 minuten intensieve verzorging.
••Licht de huid op voor overdag of voor een
avondje uit.
••Egaliseert de teint onmiddellijk.
••Geeft de teint weer uitstraling.

Oplichtende crème met bijzonder hoge
UV-bescherming SPF 50.
••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
INGREDIENTS
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.

4516E_BROCHURE_CONSO_2018_V18.indd 57

02/05/2018 12:08

r

PIGMENT VLEKKEN
HET NIEUWE LEVEN VAN DE GEPIGMENTEERDE HUID EN BRUINE VLEKKEN
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Lait Newhite

Lotion Newhite

Huile Démaquillante Newhite

Mousse Nettoyante Newhite

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

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

Reinigende 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.

Reinigende mousse.
••Verwijdert onzuiverheden perfect.
••Versterkt de werking van de oplichtende
verzorgingsproducten.
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Werkzame bestanddelen
peelings

INGREDIENTS
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 ontdaan is van de dode huidcellen.
De huidstructuur is verfijnd en de teint onmiddellijk opgelicht.
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SCRUB
VOOR EEN NIEUWE HUID...
De peeling is een essentiële schoonheidsbehandeling. Het ontdoet 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 Biologic

Gommage Éclat Parfait

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.

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
INGREDIENTS
ALOË VERA-EXTRACT
Aloë Vera is rijk aan vele werkzame bestanddelen zoals mineralen, vitamines en aminozuren. Het
maakt de huid zacht en elastisch.
GINSENG-EXTRACT
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.
KARITE-EXTRACT
Karité-Extract heeft voedende eigenschappen dankzij het gehalte aan Essentiële Vetzuren.
Karitéolie werkt verzachtend en kalmerend; het kalmeert dan ook de gevoelige huid.
LOTUS-EXTRACT
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 Fraîcheur de huid hydrateert.
100%** van de vrouwen vond hun huid zacht en gekalmeerd met duo Hydra Beauté.
*Panel van 21 deelnemers. **Panel van 12 deelnemers.
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MAKE-UP REMOVER / MILDE REINIGER
DAGELIJKS...
De huid reinigen is de eerste stap in huidverzorging. Elke ochtend en avond moet de huid goed gereinigd worden en ontdaan 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 ontdoet haar
van onzuiverheden.
••Zorgt voor een echt fris effect.
••Hydrateert en verzacht de huid.
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Lotion Hydra
Fraîcheur
Verzorgende lotion, alle huidtypen.
••Voltooit het verwijderen van make-up.
••Vitaliseert, verfrist en remineraliseert
de huid.

Lait Hydra Beauté

Lotion Hydra Beauté

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

Verzorgende lotion, droge huid.
••Voltooit het verwijderen van make-up.
••Verzacht, kalmeert en beschermt de
droge huid.
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Reinigende werkzame bestanddelen
INGREDIENTS
WITTE LELIEBOL-EXTRACT
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 VERA-EXTRACT
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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or

MAKE-UP REMOVER / MILDE REINIGER
DAGELIJKS...

Eau Démaquillante
Micellaire

Crème Nettoyante
Hydra Tendre

Gelée Démaquillante
Hydra Yeux

Démaquillant
Express Yeux

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.

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

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.

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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KENNISMAKINGSAANBIEDING
Uw Schoonheidsspecialiste kan u een kennismakingssessie
van 30 minuten voorstellen, zodat u de doeltreffendheid
van de methode zelf kunt beoordelen. Technispa®,
uitgeprobeerd is verkocht!
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AFSLANKBEHANDELING TEGEN CELLULITE
Dankzij de professionele, revolutionaire Technispa®-Behandelingsmethode kunnen vrouwen snel,
doeltreffend en duurzaam afslanken, waar ze willen.

De uitzonderlijke prestaties van de Technispa®-Behandelingen zijn te danken
aan de combinatie van drie gelijktijdige, specifieke technologieën:

Dubbele Dermo-Lipoaspiratie
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.

HET PERSOONLIJKE COACHINGPROGRAMMA OM AF TE SLANKEN
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.

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.
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-2,2 cm*

Uw Schoonheidsresultaten
 fslankbehandeling tegen cellulite om het vet te MODELEREN,
A
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!*

-1,9 cm*

*Resultaten gemeten bij 12 vrouwen, na 6 Technispa®-Behandelingen Advanced System Afslanken Tegen Cellulite.

-1,9 cm

*
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AFSLANKBEHANDELING TEGEN CELLULITE
Deze behandeling combineert drie fysieke actietechnologieën met krachtige afslankende werkzame
bestanddelen voor zichtbare, meetbare resultaten vanaf de eerste sessies.

Afslankbehandeling Tegen Cellulite
Eliminering van bestaand vet en gladstrijken van vetkussentjes op het hele
lichaam
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.

De geheimen van
de behandeling
Elke Technispa®-Behandeling heeft een eigen
Actiserum:

ACTISÉRUM MINCEUR
ANTI-CELLULITE
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 doordringen van cafeïne,
die de vetvoorraad verbrandt en elimineert.

Gerichte afslankbehandeling

Eliminering van bestaand vet en gladstrijken van plaatselijke vetkussentjes
De Technispa®-Behandeling Minceur Ciblée is de doeltreffende, ideale oplossing voor vrouwen
die snel en zichtbaar hun plaatselijke rondingen willen verminderen. Deze gerichte behandeling kan
als schokkuur of als onderhoudssessie worden uitgevoerd voor zichtbare resultaten vanaf de eerste
sessie.
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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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BEHANDELINGEN VOOR STEVIGHEID EN LICHTE BENEN
Specifieke behandelingen met snelle resultaten dankzij de unieke Technispa®-techniek.

Verstevigende behandeling

Verstevigende behandeling voor het silhouet
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.

Behandeling Zware Benen

Drainerende, afslankende behandeling, voor zware 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 geheimen van
de behandeling
Elke Technispa®-Behandeling heeft een eigen
Actiserum:

ACTISÉRUM THERMO-RELAX
FERMETE
Geformuleerd 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.

ACTISÉRUM JAMBES LÉGÈRES
Ontwikkeld op basis van Rode Wingerd, om de
microbloedsomloop te vitaliseren en combineert
Menthol en Kamfer voor een echt fris 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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S
De Schoonheidsbehandelingen Aromatic Corps met Essentiële Oliën
zijn 100% handmatig en 100% natuurlijk. Dankzij de combinatie van de
manuele technieken van de Schoonheidsspecialiste en de uitzonderlijke
kracht van de Essentiële Oliën bieden ze uw huid de weldaden die zij
nodig heeft.

Uw Schoonheidsresultaten
Afslankbehandeling: Uw silhouet krijgt de vormen terug in een
geurwolk van Essentiële Oliën.
Verzachtende Ontspannende Behandeling: U wordt verleid door
een heerlijk gevoel van welzijn en ontspanning.
Zelfbruinende behandeling: Uw huid wordt gesublimeerd, uw bruine
kleur ziet er ongelooflijk natuurlijk uit.

1H15

60

minuten

Afslankbehandeling Verzachtende en
Ontspannende
Behandeling
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SLANKHEIDS- EN ONTSPANNENDE BEHANDELINGEN
Aromatic Corps

Afslankbehandeling
Deze behandeling dankt de uitzonderlijke doeltreffendheid aan de manuele technieken van de
Schoonheidsspecialiste en het afslankende vermogen van de Essentiële Olie van Ceder.

Peeling
De Gel d’Exfoliessence met extracten van papaja en citroen verwijdert dode huidcellen. Vereenvoudigt
de opname van de werkstoffen en activeert de doeltreffendheid ervan.

Anti-cellulite-Massage
De geheel manuele massage vermindert het aanzicht van de huid met vetkussentjes aanzienlijk dankzij
het gebruik van Huile Anti-Cellulite Détoxifiante, 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.

Pakking Saunamasque klei en groene thee
Draineert en elimineert het overtollige vocht uit de weefsels, verfijnt de huidstructuur en vermindert
de sinaasappelhuid zichtbaar. In een kuur van meerdere behandelingen wordt uw lichaam slanker en
verdwijnen uw rondingen.

Verzachtende en Ontspannende
Behandeling

Zelfbruinende
behandeling

Deze manuele behandeling ontgift uw huid en biedt u een
moment van absolute ontspanning en tevredenheid.

Nadat uw huid is voorbereid met
een scrubbehandeling brengt
uw Schoonheidsspecialiste een
zelfbruinende milk op het hele lichaam
aan. Deze geeft u een gelijkmatige,
natuurlijke goudbruine kleur.

Scrubbehandeling met Suiker en Kiwi
Elimineert de dode huidcellen. Zorgt voor een
zijdezachte, soepele huid.

Ontspannende Massage
Dankzij de deskundige grepen van uw Schoonheidsspecialiste
geeft de complete massage met Essentiële Oliën u een heerlijk
gevoel van welzijn en ontspanning.
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De geheimen van
de behandeling
ESSENTIËLE OLIËN
Essentiële Oliën zijn geconcentreerde
plantextracten met uitzonderlijke eigenschappen.
Huile Relaxante vermindert de spanningen en
de zintuigen ontwaken dankzij de combinatie
van essentiële olie van majoraan en lavendel.
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
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.
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Uw Schoonheidsresultaten
In combinatie met verzorgingsproducten tegen aangroei van het haar
garandeert de kwaliteit van de ’green’-hars van GUINOT langdurige
resultaten. De huid blijft lang glad, zacht en zuiver.
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LANGDURIGE ONTHARINGSBEHANDELING
De schoonheidsspecialistes in de GUINOT-instituten maken gebruik van een unieke,
eenvoudige en snelle ontharingsmethode met een langdurig resultaat.
De nieuwe, hoogwaardige harsen STICK’HAIR© Green en ÉPIL SMART Green
(zonder colofaan) garanderen comfortabel ontharen zonder resten of kleverigheid.

1

De geheimen van
de behandeling
STICK'HAIR® Green
ÉPIL SMART Green
Verwijdert alle haren inclusief de wortels,
voor een langdurig resultaat.

ONTHAREN ZONDER STRIPS

STICK’HAIR® Green

KLASSIEKE ONTHARING

ONTHAREN MET STRIPS

Afgebroken haren.

ÉPIL SMART Green

Deze zachte, comfortabele methode maakt
geen gebruik van strips en is perfect geschikt
voor de gevoelige zones.

Deze methode met strips is ideaal voor
grotere oppervlakken (ontharen van de
benen, armen, rug, buik ...)

De hars garandeert een perfect resultaat
zonder onaangename warmte bij het gebruik,
ook op korte of ingegroeide haren.

ÉPIL SMART Green wordt in een zeer
dunne en brede laag gebruikt en op een
lagere temperatuur dan traditionele wax, voor
een langdurige en comfortabele ontharing.

2

SÉRUM DÉPIL LOGIC
Bij gebruik na de ontharing, remt het Sérum
Dépil Logic de aangroei van het haar door

zijn werking op de wortels en kalmeert het
ongemakkelijke gevoel na het ontharen. Het
verzacht de huid en vermindert roodheid.
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Werkzame bestanddelen Tegen Cellulite
INGREDIENTS
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.
DÉLIPOGENASE®
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.
CAFEINE
Cafeine heeft een lipolytische werking die de afbraak en de eliminering van vetten bevordert.
KERSENSTEEL-EXTRACT
Kersensteel-Extract heeft een echte drainerende werking die waterafvoer bevordert.

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 Crème Minceur Chrono.
*Panel van 7 deelnemers.
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AFSLANKEN
TEGEN CELLULITE, WAAR DEZE ZICH OOK BEVINDT...
Door 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.

e

ten).

en

Gommage Peau d’Orange

Crème Minceur Chrono

Gel Minceur Rapide

Om de sinaasappelhuid vaarwel te zeggen!
••Scrubt de sinaasappelhuid.
••Bereidt de opname van afslankende
werkstoffen voor, vereenvoudigt de opname
en activeert de doeltreffendheid ervan.
••Verbetert de kwaliteit van de huid.
••Élimineert de dode huidcellen.

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

Werkt snel tegen plaatselijke cellulite.
••Bestrijdt door vochtophoping of vetophoping
veroorzaakte cellulite.
••Werking tegen vocht: draineert het
overtollige vocht dankzij klimop.
••Werking tegen vet: verbrandt vetten.
••Verfijnt het silhouet.
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Verstevigende werkstoffen
INGREDIENTS
CRELASTINE B
Crelastine B is afkomstig uit de groenalg Chlorella Vulgaris. Dit complex
is rijk aan peptiden en vetzuren die de aanmaak stimuleren van
collageenvezels en elastinevezels en de moleculen die deze vezels
beschermen. Zo worden de lichaamscontouren en de stevigheid van de huid
verbeterd en wordt het scheuren van elastische vezels die huidstriemen
veroorzaken, verminderd.
HYDROXYPROLINE
Hydroxyproline draagt bij aan de versteviging van de huid door
de verzwakking van ondersteunende vezels tegen te gaan en het
ondersteunende weefsel te versterken.

Uw Schoonheidsresultaten
De verzorgingsproducten Fermeté Corps dragen bij aan het verstevigen
van het lichaam met strakkere lichaamscontouren.
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STEVIGHEID VOOR HET LICHAAM
EEN STEVIGER EN JONGER LICHAAM…
Verslapping van de huid, huidstriemen en het verlies van elasticiteit zijn problemen die zelfs door intensief sporten niet kunnen worden opgelost. GUINOT presenteert
gerichte lichaamsbehandelingen voor de zones die gevoelig zijn voor verlies van de lichaamscontouren, om de weefsels te verstevigen.

gen

Crème Sculpt Expert

Crème Vergetures

Liftende, verstevigende lichaamscrème.
••Verstevigt en verdikt de huid.
••Lift het silhouet zichtbaar.
••Strijkt de huid glad en verkwikt.

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 maakt ze minder
zichtbaar.
••Voedt en verzacht de huid.

80
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V
Werkzame bestanddelen voor
Verjongen en Verstevigen
INGREDIENTS
HET 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, met name 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 verjongende lichaamsverzorgingsproducten helpen u om er langer
jonger uit te zien.
71,4%* van de deelnemers vindt dat hun handen gladder en jonger
lijken en zichtbare vlekken vermindert zijn, na één maand van
behandeling met Crème Longue Vie Mains.
*Panel van 7 deelnemers.
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VERJONGING EN VERSTEVIGING VAN HET LICHAAM
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, ontwerpt GUINOT verzorgingsproducten met de beste werkzame bestanddelen in de beste concentratie.

Crème Longue Vie Corps

Crème Longue Vie Mains

Crème Longue Vie Pieds

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.

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

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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Verzachtende Werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
PROCERAMIDEN
Proceramiden dragen bij aan het herstel van het natuurlijke voedingsproces
om de huid comfortabel, soepel en zacht te houden.
ARGANOLIE
Arganolie is afkomstig van de arganboom of ’levensboom’. Het is rijk aan
oliezuur en linolzuur en bevat 80% essentiële vetzuren.
De olie wordt erkend om zijn uitzonderlijke voedende en regenererende
eigenschappen.
DHA
DHA biedt de huid een gelijkmatige, natuurlijke zon gebruinde kleur die bij
elk gebruik intenser wordt.

Uw Schoonheidsresultaten
De verzachtende lichaamsverzorgingsproducten bieden uw huid
hydratatie, comfort en soepelheid.
36,7%* meer hydratatie na een maand gebruik van
Baume Nutri Science.
*Panel van 9 deelnemers.

4516E_BROCHURE_CONSO_2018_V18.indd 83

02/05/2018 12:10

HYDRATATIE / VOEDING VOOR HET LICHAAM
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.

ces
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Lait Hydrazone Corps

Lait Hydra Bronze

Baume Nutri Science

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

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.

Zachte, comfortabele voedende
lichaamsbalsem.
••Verzacht de huid onmiddellijk, deze voelt
weer comfortabel aan.
••Voedt de huid langdurig.
••Beschermt de huid de hele dag.
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Verzachtende Werkzame
bestanddelen
INGREDIENTS
LUFFA
Natuurlijke luffavezels worden al sinds de Oudheid door vrouwen gebruikt
om de huid te verzachten en intensief te reinigen. De vezels scrubben mild,
voor een aangenaam, doeltreffend resultaat.
ARGANOLIE
Arganolie is afkomstig van de arganboom of ’levensboom’. Het is rijk aan
oliezuur en linolzuur en bevat 80% essentiële vetzuren.
De olie wordt erkend om zijn uitzonderlijke voedende en regenererende
eigenschappen.
PASSIEBLOEM EXTRACTEN
Extracten van Passiebloem-Olie hebben herstructurerende en voedende
eigenschappen, die de hydratatie en de elasticiteit van de huid verbeteren.
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DOUCHE VERZORGING
DROOMHUID!

Gommage Facile

Douche Soin Hydrazone

Douche Mirific

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

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

Douchegel met voedende passiebloemolie.
••Reinigt de huid mild.
••Voedt en verzacht de huid.
••Laat de huid glanzen en stralen na het douchen.
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Verzachtende werkstoffen
INGREDIENTS
PASSIEBLOEM EXTRACTEN
Extracten van Passiebloem-Olie hebben herstructurerende en voedende
eigenschappen, die de hydratatie en de elasticiteit van de huid verbeteren.
GINSENG-EXTRACT
Ginseng-extract staat bekend om zijn verkwikkende, stimulerende
eigenschappen. Het heeft een regenererende werking en bestrijdt vrije
radicalen, om de huid jong te houden.
MENTHOL EN ARNICA
Menthol verfrist de benen onmiddellijk. Arnica stimuleert de
microbloedsomloop en bestrijdt het gevoel van zware benen.

Uw Schoonheidsresultaten
De verzachtende Verzorgingsproducten voor het lichaam bieden uw
huid comfort en soepelheid.
Na 15 dagen gebruik van de Gel Jambes Légères heeft 80%* van
de vrouwen het onmiddellijk verkoelende effect van de gel gevoeld en
een licht gevoel in hun benen geconstateerd.
Verhoging van het lipidengehalte met 138,6%** na slechts
15 dagen gebruik van Huile Mirific (voedend effect).
*Panel van 10 deelnemers. **Panel van 11 deelnemers.
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WELLNESS
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.

en.

Eau Mirific

Huile Mirific

Gel Jambes Légères

Verzorgingslotion voor het lichaam.
••Parfumeert de huid.
••Speciaal ontwikkeld voor veilige blootstelling
aan de zon
••Voor een langdurig fris gevoel.
••Beschermt de huid met een zijdeachtig laagje.

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.

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
INGREDIENTS
BULBAÏNE®
Dit complex van plantaardige oorsprong bevat drie planten met een
complementaire werking. Het verlengt het effect van de ontharing, deze
wordt 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 naverzorgingsproducten remmen de haargroei, verkleinen
de diameter van de haren, bleken ze en zorgen ervoor dat ze
onopvallender zijn.
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LANGDURIGE ONTHARING
LANGER GLADDE BENEN...
De verzorgingsproducten Dépil Logic met bulbaïne vormen de laatste stap in de ontharingsmethode VAN GUINOT met een langdurig resultaat om de periode
tussen twee ontharingen te verlengen. Ze maken het haar dunner en gaan aangroei tegen, zodat uw huid langer zacht en glad blijft.

NIEUW

wortel

schacht

Sérum Dépil Logic
Win een week tussen twee ontharingen.
••Vertraagt de aangroei van het haar door het aan de
wortel te bestrijden.
••Verzacht de oncomfortabele gevoelens na het ontharen.

Lait Corps Dépil Logic +
Crème Visage Dépil Logic

Déodorant Crème Dépil Logic +
Déodorant Spray Dépil Logic

Kalmerende producten tegen de aangroei van haren.
••Vertraagt de aangroei van haren, zodat uw huid langer zacht
en glad blijft.
••Kalmeren, hydrateren en verzachten de huid.

Deodorants tegen de aangroei van haren, lang werkend.
••Verminderen de transpiratie voor een optimale frisheid.
••Bevorderen de neutralisering van geuren.
••Vertragen de aangroei van haren. De huid blijft langer
onberispelijk.
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Bevorder
papierrecycling
met Guinot
en Ecofolio.
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602419 - Afbeeldingen geldig tot eind 2019.

In uw Schoonheidsinstituut

120, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine - Tél. : 01 58 58 41 00 - www.guinot.com
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