ANTI-AGEING

Kies zilver, goud of platina
TEGEN HUIDVEROUDERING
DE STRIJD TEGEN HUIDVEROUDERING KRIJGT DANKZIJ HET ITALIAANSE BEAUTYMERK DIEGO DALLA PALMA PROFESSIONAL EEN
HELE NIEUWE WENDING. DE NIEUWSTE PRODUCTLIJN ICON TIMETM BEVAT NAMELIJK PRODUCTEN MET ACTIEVE BESTANDDELEN UIT DE KOSTBARE MATERIALEN GOUD, ZILVER EN PLATINA. OF HET NU GAAT OM EEN OUDERE HUID OF OM EEN JONGE
HUID MET DE EERSTE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING; HET MERK BIEDT VOOR IEDERE HUID EEN PASSENDE OPLOSSING.

Ons gezicht is geen afspiegeling van onze chronische leeftijd, maar eerder van onze biologische
leeftijd. Deze leeftijd wordt in de loop der jaren
onder meer beïnvloed door het cellulaire verouderingsproces, onze levensstijl en de omgeving. Om
biologische veroudering van de huid tegen te gaan,
heeft Diego Dalla Palma Professional verschillende
laboratoria aan het werk gezet. Het resultaat is een
compleet nieuwe productlijn voor een intensieve
huidbehandeling.

HET FUNDAMENT
Binnen de Icon TimeTM-collectie is een glansrol weggelegd voor het 51+3 Hyalu-complex. Dit actieve
bestandsdeel speelt een fundamentele rol in de strijd
tegen huidveroudering. Het ingrediënt versterkt de
hoeveelheid aminozuren die deel uitmaken van de
collageen- en elastinestructuren. Beide onderdelen
zijn belangrijke componenten van de huid. In combinatie met kostbare en stimulerende bestandsdelen
uit zilver, goud en platina biedt Icon TimeTM specifieke oplossingen om de cellen te revitaliseren en de
constructie van de huid te beschermen.

staan door zilveren micro-stoffen om irritaties te bestrijden en de huid zacht
en gehydrateerd te houden.

GOUD
Dankzij de werking van gouden collagenine en biomimetische peptiden,
wordt de huid onder meer beschermd tegen verslapping en tintverlies.
Producten met het krachtige en kostbare peptidecomplex met colloïdaal
goud stimuleert de vorming van nieuw collageen.

PLANTINA
Speciaal voor de oudere huid zijn er producten binnen de Icon TimeTMcollectie ontwikkeld, die zorgen voor een stevige lederhuid en een vollere en
jongere uitstraling. De hoofdbestanddelen van deze producten zijn het Age
Delax-complex en het Platinum Skin-matrix. Dit laatste is een peptidecomplex met colloïdaal platina.
Naast producten voor een complete salonbehandeling,
bevat de Icon TimeTM-collectie ook producten voor thuisgebruik.
Meer informatie:
Esthé-Care Cosmetiek
Tel. 013-5131063
www.esthe-care.nl

ZILVER
De eerste tekenen van huidveroudering kunnen
bestreden worden met de producten die het antiinflammaging-systeem bevatten. Dit actieve complex behandelt de schadelijke effecten die veroorzaakt worden door onder andere stress en een
ongezonde levensstijl. Het complex wordt bijge-
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