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ONTSTAAN IN DE OMGEVING
VAN FRANSE VULKANEN

“IK ONTLEEN MIJN KRACHT AAN EEN DUIZEND JAAR
DURENDE REIS”

Ik ben ontstaan
uit duizenden
regendruppels die door
de microscheurtjes
van het vulkanische
gesteente in de
Auvergne zijn gesijpeld.

EEN VICHY GEZICHTSVERZORINGSRITUEEL OP MAAT VOOR ELKE
HUIDBEHOEFTE EN LEEFTIJD
ONZE BELOFTEN OP EEN RIJ
• Hypoallergeen parfum
• Niet comedogeen
• Mineraliserend Thermaal Water van Vichy verrijkt met 15 mineralen
• Getest op gevoelige huid
• Getest onder dermatologisch toezicht
• Gepersonaliseerd en professioneel advies inzake huidverzorging

MINERALISEREND THERMAAL WATER VAN VICHY
100% natuurlijk en zuiver bronwater

Gedurende deze trage
reis lost 380 miljoen
jaar oud vulkanisch
gesteente op in mijn
water. Centimeter
voor centimeter word
ik verrijkt door de
ongelooﬂijke minerale
rijkdom van het
gesteente en geladen
met kooldioxide.

KALMEREND

VERSTERKEND

REGENEREREND

• Ontstekingswerend
(xerosis, roodheid, jeuk)

• Versterkt het
natuurlijke
verdedigingssysteem van
de huid

• Stimuleert de
celvernieuwing
• Bevordert de
energietoevoer
in de cellen

• Irritatiewerend
• Werkt verzachtend en
ontzwellend
• Verfrist onmiddellijk

• Versterkt de
huidbarrière
• Beschermt de
huid tegen
agressies

Hoe gebruik je het Mineraliserend Thermaal Water
van Vichy in de dagelijkse routine?

Op een diepte van 4.000
meter wordt mijn rijke en
krachtige water opgewarmd
tot 140°C en bereik ik
in slechts enkele dagen
weer het oppervlak om
vervolgens te worden
onttrokken.
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‘s Ochtends voor
het aanbrengen
van de
dagverzorging en
make-up

‘s Ochtends of
‘s avonds om
make-up te
ﬁxeren

Gedurende de
hele dag om de
huid te verfrissen,
te hydrateren
en te verzachten

‘s Avonds na
het reinigen
van het gezicht
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WAAROM...

1
2
3

OMDAT
HET BESTAAT UIT GEMINERALISEERD
THERMAAL WATER DAT ONTSTAAN IS IN
FRANS VULKAANGEBERGTE

OMDAT
HET EEN VEILIGE EN KRACHTIGE
PRODUCTFORMULERING BEVAT,
ZELFS VOOR GEVOELIGE HUID

... VICHY GEBRUIKEN?

Het uniek Mineraliserend Thermaal Water van Vichy is rijk aan
15 ZELDZAME MINERALEN en BESCHIKT OVER DE HOOGSTE
CONCENTRATIE AAN SPOORELEMENTEN, 2029 MMOL/L. De Franse
Dermatoloog, Dr. Haller, toonde aan dat het de huid verstevigt, herstelt
en weer in balans brengt, waardoor de huid sterker wordt tegen
agressies.
Al onze formules worden ontwikkeld met één doelstelling:
TOLERANTIE EN EFFICIËNTIE BOVEN ALLES
• Samengesteld met een beperkte hoeveelheid actieve ingrediënten
• Beperkt conserveringssysteem
• Toxologisch geëvalueerd
• Getest op allergische reacties
Van Aqualia tot Liftactiv; van Normaderm tot Neovadiol, Vichy geeft
vrouwen een gezonde gloed en jeugdige energie in elke fase van hun
leven.

OMDAT
HET DE UNIEKE EIGENSCHAP
HEEFT OM DE HUID TE
VERSTERKEN

VICHY = KRACHTBRON
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VOOR DE HUID
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DE BASIS VAN VICHY

MINERALISEREND THERMAAL WATER

1
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ZUIVER WATER, VANAF DE BRON
Een bron van zuiver water gelegen
in een beschermd gebied in de
Auvergne, sinds 1874.

VERPAKKING IN EEN
GECONTROLEERDE OMGEVING
Controles om de 30 minuten op
meer dan 40 verpakkingslijnen, in
een gewaarborgde omgeving om de
formules te vrijwaren van iedere
besmetting.

Gewonnen op een diepte van 15 meter,
op 4 km van de fabriek van Vichy.
Dagelijkse winning van 8.000 tot
10.000 liter water.
Microbiologische en minerale
stabiliteit door het onder CO2-druk
zetten van iedere container.

SYSTEMATISCHE CONTROLE
BIJ ONTVANGST
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KWALITEITSCONTROLES
OP HET AFGEWERKTE PRODUCT

Proefname en analyse om een optimaal
kwaliteitsniveau te garanderen.

Tests op de formules en de
verpakkingen op ieder productlot.

5 parameters worden gecontroleerd:
geur, pH, geleidingsvermogen, kleur en
helderheid.

Formules: viscositeit, doseringen,
stabiliteit van de emulsie met een
microscoop, centrifugeren, uitzicht,
kleur, geur,...

Het water van Vichy dient binnen
7 dagen te worden gebruikt.
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Verpakkingen: openingskracht,
waterdichtheid, weerstand.
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PRODUCTIE « MADE IN VICHY »
Continue kwaliteitscontrole bij iedere
stap van de productie.
IN DE VERZORGINGEN: Dubbele
steriliserende filtering op het laatste
moment voordat het Vichy water in de
formules wordt verwerkt.
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TRACEERBAARHEID
Proefnames tot 4 jaar lang bewaard,
met het oog op de traceerbaarheid
van ieder product.

IN DE VERSTUIVER: Toevoeging van
CO2-druk & stikstof voor een zuivere en
intacte bewaring.
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REINIGING EN MAKE-UP VERWIJDERING

REINIGING EN MAKE-UP VERWIJDERING

PURETÉ
THERMALE

MAKE-UP VERWIJDERING - MET WATER

MICELLAIRE OLIE
• Verzachtende melk-in-olie
textuur
• Aanbrengen op de huid,
vermengen met een paar
druppels water, inmasseren
en afspoelen
REINIGING - MET WATER

Reiniging en make-up verwijdering
voor de gevoelige huid.

REINIGINGSGEL
• Frisse geltextuur
• Aanbrengen op een vochtig
gezicht, inmasseren en
afspoelen

Om de huid te ontdoen van verontreinigingen als luchtvervuiling,
talg, crèmeresten en stof
Bacteriën op de huid kunnen in combinatie met talg ervoor zorgen dat
er puistjes ontstaan.
GEVOLG: De hoeveelheid bacteriën neemt toe en het puistje gaat
ontsteken.

ADVIES:

PURETÉ THERMALE
MAKE-UP VERWIJDERING - ZONDER WATER

MELK
• Voedende balsemtextuur
• De huid is fris, zacht en
comfortabel
• Laat geen vette ﬁnish achter
• Zonder alcohol
TONIC
• Frisse textuur
• Perfectionerende reiniging,
neemt melk- en makeupresten weg, de huid straalt
• Zonder alcohol
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LOTION OGEN
WATERPROOF
• Dubbelfase textuur
• De oogcontouren zijn
optimaal gereinigd en de
wimpers zijn versterkt
• Getest op gevoelige ogen en
lensdragers

3IN1 - ZONDER WATER

MICELLAIRE LOTION 3IN1
• Lichte en frisse textuur
• Reinigt, kalmeert en
verwijdert make-up
• Aanbrengen met een watje
MELK 3IN1
• Verzachtende en voedende
textuur
• Reinigt, kalmeert en
verwijdert make-up
• Aanbrengen op een droge
huid, inmasseren en afnemen
met een watje

REINIGINGSMOUSSE
• Frisse en schuimende
textuur
• De huid is zacht, soepel en
stralend
REINIGINGSCRÈME
• Luchtige crèmetextuur
• De huid is optimaal
gereinigd en oogt weer fris,
vitaal en stralend
SCRUBCRÈME
• Zachte en soepele textuur
• De huid is weer glad, voelt
ﬂuweelzacht aan en oogt
stralend
• De huid is optimaal
gereinigd en verfrist

LOTION OGEN
• Verzachtende lotion
• De oogcontouren zijn
optimaal gereinigd en fris
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COMPLEMENTAIRE
REINIGING EN VERZORGING

MINERAAL
MASKERS

COMPLEMENTAIRE
REINIGING EN VERZORGING
GEBRUIK: 1-3 KEER PER WEEK
Aanbrengen, inmasseren en 5 minuten laten intrekken
1
AANBRENGEN

2
STIMULEREN

3
ABSORBEREN

5 min

Verrijkt met natuurlijke mineralen
en versterkt met het Mineraliserend
Thermaal Water van Vichy.

Vermijd de ogen.

Tik zachtjes tegen het
voorhoofd, de wangen en de
kin om maximale
opname te bevorderen.

Spray met het Mineraliserend
Thermaal Water van Vichy om
het masker nog beter zijn werk
te laten doen. Niet wrijven.

EXFOLIËREND MASKER
Een booster van de teint, een snelle en grondige detox of een hydratatie boost
voor een stralende huid.
Dagelijkse blootstelling aan het exposoom kan ervoor zorgen dat de
huid er dof en vermoeid uitziet, dat de poriën zichtbaar worden en de
huid trekkerig en droog aanvoelt.

Het 1ste mineraal masker met vulkanisch gesteente en AHA om op een milde
manier de dode huidcellen te exfoliëren voor een verﬁjnde huidtextuur en een
frisse en stralende teint.
• Onmiddellijk een frisse en stralende teint
• Geschikt voor alle huidtypes
• Bevat waterachtige geltextuur
• 100% hypoallergeen
• Getest op gevoelige huid

ADVIES:

HYDRATEREND MINERAAL MASKER
Het 1ste mineraal masker verrijkt met Mineraliserend Thermaal Water van
Vichy om de huid een hydratatie boost te geven en te kalmeren.
• Hydraterende boost
• Geschikt voor een vochtarme huid
• De fresh agent technologie voor langdurig fris gevoel
• Waterachtige geltextuur
• 100% hypoallergeen
• Getest op gevoelige huid

ACTIEVE INGREDIËNTEN
Vulkanisch gesteente, Mineraliserend Thermaal Water
van Vichy, Alfa-hydroxyzuren, Vitamine Cg & Mannose

GEBRUIK: 1-2 KEER PER WEEK
Aanbrengen, zachtjes inmasseren, 5 minuten laten intrekken en afspoelen.
1
AANBRENGEN

ACTIEVE INGREDIËNTEN
Vitamine B3, Glycerine,
10% Mineraliserend Thermaal Water van Vichy
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2
STIMULEREN

3
AFSPOELEN

5 min

Gebruik je wijsvingers om het
masker te verdelen over het
gezicht met ronddraaiende
bewegingen voor een zachte
exfoliërende werking,
vermijd de ogen.

Laat de 1ste 4 minuten het masker
intrekken zodat de AHA peeling zijn werk
kan doen. De laatste minuut
kan je gebruiken om nog eens
ronddraaiende bewegingen te maken
voor de mechanische peeling.

Met water.
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COMPLEMENTAIRE
REINIGING EN VERZORGING

PORIE ZUIVEREND KLEI MASKER
Het 1ste mineraal masker dat 2 soorten witte klei combineert met het
Mineraliserend Thermaal Water van Vichy om verstopte poriën te zuiveren.
• Porie zuiverend
• Geschikt voor gemengde of vette huid
• Eenvoudig uit te smeren, droogt de huid niet uit
• 100% hypoallergeen
• Getest op gevoelige huid
ACTIEVE INGREDIËNTEN
Kaolin & Bentoniet, Aloë Vera, Allantoïne,
Mineraliserend Thermaal Water van Vichy
GEBRUIK: 1-2 KEER PER WEEK
Breng een dunne laag aan en laat het drogen gedurende 3-5 minuten,
daarna afspoelen
1
AANBRENGEN

2
STIMULEREN

3
AFSPOELEN

5 min

Vermijd de ogen.
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Focus vooral op de T-zone omdat op dit
gedeelte van het gezicht de
poriën het meest verstopt zijn.

Met warm water.
Tip: gebruik na het afspoelen van het
masker een tonic om het masker perfect
van het gezicht af te halen.
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SPECIFIEKE VERZORGING

SPECIFIEKE VERZORGING

MINÉRAL 89

2 COMPLEMENTAIRE BESTANDDELEN

89% Mineraliserend Thermaal Water van Vichy gecombineerd met
natuurlijk Hyaluronzuur

MINERALISEREND THERMAAL WATER VAN VICHY,
RIJK AAN 15 MINERALEN
1 HERBALANCEERT

Herbalanceert de pH waarde na zure of alkalische agressies.

2 VERSTERKT

Uw dagelijkse booster om de huid
te versterken. Een gezonde huid
start met een sterke huidbarrière.

Maakt de huid sterker tegen UVA straling en versterkt de natuurlijke
afweer van de huid.

3 REGENEREERT

Versnelt de regeneratie van de huid.

HYALURONZUUR
VERVUILING

STRESS

UV

VOEDING

KLIMAAT

Een dagelijkse booster voor de huid die de barrièrefunctie versterkt en de huid
beschermt tegen de invloeden van het exposoom.
Het exposoom omvat alle interne en externe invloeden waar een individu
gedurende zijn hele leven aan wordt blootgesteld. De primaire functie
van onze huid is ons beschermen tegen externe agressies van buitenaf.
Deze agressies kunnen niet alleen de kwaliteit van het huidoppervlak en
dus de barrièrefunctie aantasten, maar ook de huidstructuur kan erdoor
veranderen.
GEVOLG: Onder invloed van het exposoom verliest de huid aan densiteit
en aan veerkracht, gaat ze doﬀer ogen, raakt ze gedehydrateerd en
ontstaan er ﬁjne lijntjes.

Hyaluronzuur is een centraal component van de huidstructuur en is van belang
om de huid te beschermen tegen externe agressies, vocht vast te houden en
de huid voller te laten ogen. Daarnaast verbetert het ook de barrièrefunctie
van de huid.

GEBRUIK

Minéral 89 is een geschikte booster voor zowel vrouwen als mannen, ongeacht
de leeftijd en huidtype. HET IS DE 1 E STAP IN DE VERZORGINGSROUTINE!
1. Reinigen en afdrogen van het gezicht.
2. Twee pompjes Minéral 89 aanbrengen.
3. Uw gebruikelijke verzorgingsroutine vervolgen.
4. Voor zowel man als vrouw, ongeacht de leeftijd.

ADVIES:

MINÉRAL 89

Versterkt de barrièrefunctie van de huid.
Minéral 89 heeft een korte en veilige formule met slechts 11 ingrediënten,
waaronder 89% van het Mineraliserend Thermaal Water van Vichy
gecombineerd met Hyaluronzuur.

•
•
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Regenereert, versterkt en
herbalanceert
1e STAP in de
verzorgingsroutine
Geschikt voor vrouwen en
mannen van alle leeftijden

VOLLER
GLADDER

DAGVERZORGING

•

GETEST DOOR
DERMATOLOGEN*

•
•

GEEN parfum,
kleurstoﬀen, siliconen,
parabenen of alcohol
Lichte geltextuur

STRALENDER
GELIJKMATIGER

DE EFFICIËNTIE VAN MINÉRAL 89
WERD BEWEZEN OP DE TEKENEN
VAN EEN GEZOND OGENDE HUID

+21%
+20%
+26%
+20%

* Klinische studie, 52 vrouwen, 4 weken.
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SPECIFIEKE VERZORGING

SPECIFIEKE VERZORGING

NORMADERM

DIEPREINIGENDE GEL
• Reinigt de huid
• Verwijdert onzuiverheden
• Gaat glimmen tegen
• Kalmerend eﬀect

VETTE, ONZUIVERE HUID

ZUIVERENDE LOTION
• Sluit de huidporiën en maakt
de reiniging af
• Houdt de pH in balans
• Kalmerend eﬀect

Reiniging en verzorging voor vette
en/of onzuivere huid.

STRESS

ROKEN

SLECHT
DIEET

Bepaalde oorzaken kunnen van grote invloed zijn op onzuiverheden, zoals
de hormonale cyclus, omgevings-factoren (stress, voeding, etc.) of een
bepaalde periode voor het lichaam (bv. puberteit, zwangerschap).
GEVOLG: Onzuiverheden, gekleurde vlekjes, verwijde poriën en glimmende
huid.

ADVIES:

NORMADERM
REINIGING
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HYALUSPOT
• Doeltreﬀende en gerichte
werking op lokale
onzuiverheden
CAMOUFLERENDE
UITDROGENDE STICK
• Lokale onzuiverheden zijn
gecamouﬂeerd en sneller
uitgedroogd

CRÈME 3IN1
• Reiniging, scrub en masker
in 1 product

Voor de huid met meer last van onzuiverheden en/of een vette huid.

REINIGINGSMOUSSE
• Verwijdert direct het
overtollige talg en
langhoudende make-up
• Matterend eﬀect op de huid

AANVULLENDE VERZORGING

MICELLAIRE LOTION 3IN1
• Verwijdert onzuiverheden, talg
en make-up op gezicht en ogen
• Kalmeert de huid
• Houdt de pH in balans

DAGVERZORGING

DAGCRÈME
• Hydraterende & matterende
dagverzorging tegen
continue & periodieke
onzuiverheden
• 24 uur hydratatie
BB-CRÈME
• Elimineert zichtbare
oneﬀenheden
• Egaliseert de huid
• Matterend eﬀect
• 2 tinten: licht & medium
• SPF16
NACHTVERZORGING

NACHTCRÈME
• Talgregulerende verzorging
tegen onzuiverheden
• Vermindert de nachtelijke
talgproductie
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SPECIFIEKE VERZORGING

NUTRILOGIE

NUTRILOGIE BALSEM:
EXTREEM DROGE,
SCHILFERIGE HUID
• Romige, rijke textuur, extra
voedend, voelt niet vet aan
• Diepgaande voeding
• Helpt de natuurlijke
productie van huidlipiden te
heractiveren
• De huid herstelt zich
geleidelijk tot een normale
huid

DROGE HUID

Voedende verzorging voor de droge
gezichtshuid met Sﬁngo-Lipide®.

GENETISCH

KOU EN
WIND

NUTRILOGIE NACHT:
DROGE TOT ZEER
DROGE HUID
• Romige textuur, voedend,
verzachtend
• Diepgaande voeding
• Helpt de natuurlijke
productie van huidlipiden te
heractiveren
• De huid herstelt zich
geleidelijk tot een normale
huid

ZEEP EN
WATER

Voor de huid die (extreem) droog, constant trekkerig aanvoelt en er
vaak schilferig en rood uitziet.
Externe factoren kunnen de lipidenlaag (mengsel van vetstoﬀen) van
de huid aantasten waardoor het zijn vochthoudende eigenschappen
verliest.
GEVOLG: Een ruwe, droge en schilferige huid heel de dag door.
Dit kan enorm pijnlijk zijn.

ADVIES:

NUTRILOGIE
DAGVERZORGING

NUTRILOGIE 1:
DROGE HUID
• Romige, snel intrekkende
textuur, voelt niet vet aan
• Diepgaande voeding
• Helpt de natuurlijke
productie van huidlipiden te
heractiveren
• De huid herstelt zich
geleidelijk tot een normale
huid
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NUTRILOGIE 2:
ZEER DROGE HUID
• Romige, rijke textuur, voelt
niet vet aan
• Diepgaande voeding
• Helpt de natuurlijke
productie van huidlipiden te
heractiveren
• De huid herstelt zich
geleidelijk tot een normale
huid
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SPECIFIEKE VERZORGING

AQUALIA
THERMAL

DAGCRÈME UV
• Lichte en niet vette crème
• Hydratatie van de huid
• Beschermt de huid tegen
UVA en UVB - SPF15
• Geschikt voor alle huidtypen

VOCHTARME HUID

DAG SPA
• Water-geltextuur
• Langdurig gevoel van
hydratatie
• Onmiddellijk stralende, frisse
en egale teint
• Een comfortabele huid de
hele dag lang

Hydraterende en versterkende
verzorging voor elk huidtype,
zelfs de meest gevoelige.

VERVUILING

DAGVERZORGING ZEER GEVOELIGE
TOT REACTIVE HUID

UV

Voor de huid die trekkerig en gevoelig aanvoelt en er dof uitziet.
Externe invloeden zoals luchtvervuiling en kou kunnen de huidbarrière
veranderen en zijn daarom echte “huidagressors”.
GEVOLG: De huid droogt meer uit, is gevoeliger en heeft last van
roodheid en trekkerigheid.

ADVIES:

AQUALIA THERMAL
SERUM

SERUM
• Vloeibare textuur die zeer
zacht aanvoelt
• Te gebruiken onder een
dagverzorging
• Snelle, diepgaande hydratatie
• De huid is minder gevoelig
• De huid is steviger
• Minder dehydratatielijntjes
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EXTRA SENSITIVE
• Voor een zeer gevoelige huid
• 48 uur hydratatie
• 0% alcohol, parabenen,
kleurmiddelen en
conserveermiddelen
• Met vitamine B3 bekend om
haar verzachtend eﬀect op
de huid
• Hermetische verpakking

NACHTVERZORGING

NACHT SPA
• Crème-gel textuur
• Langdurig gevoel van
hydratatie en comfort
• Voelbaar soepelere en
zachtere huid
• Gladdere gelaatstrekken
• Kan ook als masker gebruikt
worden
AANVULLENDE VERZORGING

OOGBALSEM
• Geltextuur voor een unieke
hydraterende sensatie
• Direct: De huid rond de
ogen voelt gehydrateerd,
comfortabeler en zachter aan
• Na 1 maand: Wallen
minder zichtbaar, minder
donkere kringen, frissere
blik en minder tekenen van
vermoeidheid
LIPSTICK
• Smeltende en omhullende
textuur, zorgt voor direct
comfort
• De lippen zijn minder droog
en gesprongen na de eerste
applicatie
• Verzachtend en herstellend

DAGVERZORGING

DAGCRÈME LICHT/RIJK
• De huid wordt onmiddellijk
en langdurig gehydrateerd,
zonder ongelijkmatige
verdeling van vocht in de huid
• De huid is minder gevoelig en
voelt steviger
• LICHT: Gedehydrateerde huid
• RIJK: Zeer gedehydrateerde
huid
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SPECIFIEKE VERZORGING

SLOW ÂGE

ADVIES:

SLOW ÂGE

VERANDER DE TOEKOMST
VAN UW HUID

DAGVERZORGING

SLOW ÂGE FLUIDE
• Vermindert opkomende
tekenen van huidveroudering
• SPF25 / PPD12
• Lichte textuur
• Geen vette ﬁnish
• Geeft 24 uur hydratatie
• Alle huidtypes

Onze 1e dagelijkse verzorging
die de opkomende tekenen van
huidveroudering helpt vertragen*.

UV

VERVUILING

STRESS

KLIMAAT

VOEDING

Voor de huid die nood heeft aan bescherming, herstelling
en verbetering van de huid door schade ontstaan door de
dagelijkse blootstelling aan het exposoom.

AANVULLENDE VERZORGING

SLOW ÂGE OOGCRÈME
• Helpt het verbeteren van
donkere vlekken en kringen
tot gebrek aan stevigheid en
opgezwollen huid
• Voor een gezond uitziende,
jeugdige oogopslag
• Geschikt voor alle huidtypes
• Zonder parabenen
• Zonder parfum

SLOW ÂGE CRÈME
• Vermindert opkomende
tekenen van huidveroudering
• SPF30 / PPD14
• Rijke, voedende crème
• Snel intrekkende textuur
• Geschikt voor normale tot
droge huid

Het exposoom omvat alle interne en externe factoren waar we tijdens ons
mensenleven herhaaldelijk aan worden blootgesteld. Onze huid is het enige
orgaan dat ons lichaam beschermt tegen invloeden van de buitenwereld.
Ze ondergaat met andere woorden een directe invloed van het exposoom.
GEVOLG: Op lange termijn is deze cumulatieve impact van het exposoom
verantwoordelijk voor zowel onzichtbare als zichtbare tekenen van
huidveroudering.

EEN INNOVATIEVE FORMULE
Een slimme combinatie van actieve ingrediënten die schade, ontstaan door het
exposoom, onder handen neemt.

MIX VAN
ANTI-OXIDANTEN
Baïcaline + Vitamine E
+ Vitamine Cg

23

UVA & UVB
bescherming

VERSTERKEN VAN
DE HUID
Uit probiotica verkregen
biﬁdus + Vichy
Mineraliserend Water

* Klinische studie, 124 vrouwen (60 vrouwen gebruikten Slow Âge, 64 als real life groep). Consumententest, 207 vrouwen.
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ANTI-AGING VERZORGING

ANTI-AGING VERZORGING

IDÉALIA

ADVIES:

IDÉALIA

IDEALE HUIDKWALITEIT &
STRALENDE GLOED

SERUM

Een verzorgingslijn met het eﬀect van een
‘energie’ supplement voor de huid.
Geeft de huid energie en laat haar weer stralen.

SERUM
• Vloeibaar concentraat met
anti-oxidanten
• Ultralichte textuur die snel
intrekt
• Biedt 24 uur lang hydratatie
• Onthult een natuurlijke teint
• De huid is gladder, soepeler
en stralender*
• Geschikt voor alle huidtypes
DAGVERZORGING

STRESS

SLAAP
TEKORT

ROKEN

SLECHT
DIEET

Voor de huid met last van
meer zichtbare poriën, een oneffen
teint of beginnende rimpels.
Door een drukke levensstjil, een tekort aan slaap, stress en externe agressies
kan een vermoeide huid ontstaan. Dit kan het herstel van de huid verstoren
waardoor de huid verzwakt.
GEVOLG: Huidveroudering, structurele stoornissen en een slechte
huidkwaliteit.

IDÉALIA DAGCRÈME
GLADMAKENDE &
GLANS STIMULERENDE CRÈME
SKIN ENERGIE BOOST
Een energie supplement in de vorm van een
dagverzorging.
STIMULEREND COMPLEX
Antioxidant blauwe bes polyfenolen
+ Gefermenteerde zwarte thee extract
+ Gefermenteerde adenosine
WERKING
Een energie boost die niet alleen vecht
tegen oxidatieve stress en structurele
stoornissen maar ook het cellulaire
metabolisme stimuleert.

DAGCRÈME
• Een energie supplement
in de vorm van een
dagverzorging
• Verbeterde gloed**
• Eﬀen teint**
• Verﬁjnde huidstructuur**
• Vermindert ﬁjne lijntjes en
beginnende rimpels
• Verkrijgbaar voor normale gemengde tot droge huid
FRESH GEL
• Dezelfde werking als de
dagcrème, maar met
aangepaste textuur voor de
gemengde tot vette huid
• Gel-crème textuur

NACHTVERZORGING

NACHTCRÈME
• Uitgeruste gelaatstrekken
• Frisse en gelijkmatige teint
• Verﬁjnde huidstructuur
• Veerkrachtigere huid
NACHTPEELING
• Zachte nacht peeling die de
celvernieuwing stimuleert
• Verbeterde huidkwaliteit bij
het ontwaken***
• Vermijd oogcontact en de
oogcontour
• Vermijd de volgende dag
blootstelling aan de zon
• GEBRUIK: Elke avond
1. Aanbrengen op een gereinigd
gezicht met een wattenschijfje
2. Niet afspoelen
3. Nachtverzorging aanbrengen

AANVULLENDE VERZORGING

OGEN
• Snelle en eﬃciënte
oogcontourverzorging
• Vervaagt ﬁjne lijntjes
zichtbaar
• Vervaagt wallen en donkere
kringen

BB-CRÈME
• Hydrateert en verheldert
direct
• Vervaagt ﬁjne lijntjes
• Verﬁjnt de huidstructuur
• 2 tinten: licht & medium SPF25

*Klinische test, 55 vrouwen, 28 dagen. **Klinische test, 57 vrouwen. ***Klinische test, 50 vrouwen.
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ANTI-AGING VERZORGING

ANTI-AGING VERZORGING

LIFTACTIV

ADVIES:

HUID MET RIMPELS EN
VERLIES VAN STEVIGHEID

LIFTACTIV SUPREME
SERUM

SERUM 10
• Ultra lichte serum
• Direct gladmakend
en liftend eﬀect
DAGVERZORGING

Tegen rimpels en verlies van
stevigheid.

DAGCRÈME
Continue correctie van:
• Rimpels
• Stevigheid
• Vermoeide uitstraling
• Beschikbaar voor normale gemengde tot droge huid
UV

Voor de huid met duidelijk zichtbaar wordende rimpels en
verlies van stevigheid.
UV-stralen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor een snellere
huidveroudering.
GEVOLG: Tekenen van huidveroudering zijn duidelijker zichtbaar.

LIFTACTIV SUPREME
ANTI-RIMPELCRÈME MET EEN
VERSTEVIGEND EFFECT EN EEN CONTINUE
CORRECTIE VAN RIMPELS
DE #1 ANTI-RIMPELCRÈME
Om chronologische huidveroudering tegen
te gaan ontwikkelde Vichy een formule die
werkt op de tekenen van huidveroudering:
direct, gedurende de hele dag en op lange
termijn.
INGREDIËNTEN
5% Rhamnose, een krachtig
plantaardig suiker
+ Neohespiredine
+ Adenosine en Cafeïne

*Klinische test, 40 personen, 4 weken.
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DAGCRÈME UV
• Crèmetextuur voor alle
huidtypes
• Bestrijdt rimpels en het
verlies aan stevigheid
• Beschermt de huid tegen
UVA en UVB - SPF15

NACHTVERZORGING

NACHTCRÈME
• Anti-rimpel en
verstevigende verzorging
voor de nacht
AANVULLENDE VERZORGING

OOGCRÈME
• Werkt 360 graden
rondom het oog, op de
kraaienpootjes, oogleden,
wallen en donkere kringen
SERUM 10 OGEN EN
WIMPERS
• Ultra licht serum voor ogen
en wimpers
• Lift en verheldert de
oogcontour
• Versterkt de wimpers
ANTI-OXIDANTEN
BOOSTER
• Kracht anti-oxidanten
concentraat voor jongere en
uitgeruste uitstraling
• 10-daagse kuur (na opening
1 maand houdbaar)
• Gebruik 1 keer per dag:
4-5 druppels in de
handpalm, aanbrengen
met vingertoppen op een
gereinigd en droog gezicht
• Daarna beschermen met
minimaal SPF15

WERKING
Diepgaande en doelgerichte werking op de
dermis om de productie van collageen en
elastine te stimuleren.
Na 1 maand*: + 32% stevigheid.
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ANTI-AGING VERZORGING

ANTI-AGING VERZORGING

NEOVADIOL

ADVIES:

NEOVADIOL
SUBSTITUTIEF COMPLEX

HUID VANAF
DE MENOPAUZE

CONCENTRAAT
• Herstructureert het volume
• Frisse look & feel
• Zorgt voor een stevigere en
direct stralendere huid

De complete verzorging voor een
stevige en gemodelleerde huid
vanaf de menopauze.

VERVUILING

DAGVERZORGING

UV

VANAF DE MENOPAUZE

Voor de huid vanaf de menopauze waarbij
de huid dunner en/of verslapt is.

GEVOLG: De huid is minder compact, heeft minder volume en voelt
minder prettig aan.

NEOVADIOL
ANTI-RIMPELCRÈME VOOR
DE RIJPERE HUID
JONG, STRALEND EN 50+
In de menopauze neemt de huiddichtheid
af. Neovadiol geeft de huid een hogere
huiddichtheid, elasticiteit en veerkracht.
SUBSTITUTIEF COMPLEX
Pro-XylaneTM
+ H.E.P.E.S., Hedione en Hydrovance
+ Hyaluronzuur
WERKING
Neovadiol Substitutief Complex imiteert
de eﬀecten van DHEA op de huid.
Na 3 maanden: -18% rimpels* en -26%
verzakking.**
*Klinische studie met Neovadiol Substitutief Complex voor droge huid, 224 vrouwen.
***Klinische studie met Neovadiol Substitutief Complex voor droge huid, 39 vrouwen.

NACHTCRÈME
• Verbetert de huiddichtheid
• Verzorgende &
hydraterende werking
• Stralende, egale teint
AANVULLENDE VERZORGING

DAGCRÈME
• Herstructureert het volume
• Verbetert de dichtheid en
elasticiteit van de huid
• Gemodelleerde
gelaatstrekken
• Beschikbaar voor de
normale - gemengde tot
droge huid

OOG- EN LIPCRÈME
• Vernieuwt de glimlach
en lift de ogen
• Stralende en frisse
oogopslag
• Lipcontour is minder
gerimpeld en steviger

DIEPER IN DE MENOPAUZE

Een lagere hormoonproductie is de oorzaak van een slappere, dunnere
en drogere huid.
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NACHTVERZORGING

SERUM

Voor de huid die droger en kwetsbaar is geworden
tijdens de menopauze
Tijdens de menopauze wordt de huid steeds dunner en vertraagt de
productie van lipiden.
GEVOLG: Een droge en doﬀe huid die onprettig aanvoelt.
ADVIES:

NEOVADIOL MAGISTRAL of ROSE PLATINIUM
SERUM

MAGISTRAL ELIXIR
• Herstellende olie, maakt de
huid glad
• Verzacht en voedt de huid
• Laat de huid weer stralen en
prettiger aanvoelen na de
menopauze
• Geeft een diepgaand
comfortabel gevoel

DAGVERZORGING

MAGISTRAL DAGCRÈME
• Balsemtextuur geschikt
voor de zeer droge huid
• Gemodelleerde
gezichtscontouren
• Meer soepelheid
• Een comfortabel gevoel
ROSE PLATINIUM
DAGCRÈME
• Versterkend en revitaliserend
• Verbeterde stralende huid en
roze glans
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SPECIFIEKE VERZORGING

SPECIFIEKE VERZORGING

VICHY HOMME

DAGVERZORGING

CODE PURETE:
HYDRATERENDE FLUIDE
• Tegen glimmen en
bestaande onzuiverheden
• Langdurige matterende
werking
• Gebruik in de morgen en/of
avond

VERZORGING VOOR
DE MANNENHUID

SENSI-BAUME CA
AFTERSHAVE BALSEM
• Voor de gevoelige huid na
het scheren
• De huid is beschermd,
gekalmeerd en
agressiebestendig

Producten speciaal
voor de mannenhuid.

TESTOSTERON

SCHEREN

VEROUDERING

Voor een gevoelige mannenhuid die er vermoeid en dof uitziet met
eventuele rimpels in het gezicht en rond de ogen.
De huid van mannen is 20% dikker, transpireert meer en bevat ook meer
talgklieren dan die van vrouwen.
De huidbarrière wordt daarbij ook regelmatig aangetast door het
scheren.
GEVOLG: Een huid die vetter is en gevoeliger voor onzuiverheden, met
een later vertoon van rimpels.

ADVIES:

VICHY HOMME
REINIGING

CODE PURETE:
REINIGINGSGEL
• Tegen glimmen en
onzuiverheden
• Gebruik dagelijks voor het
scheren
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SCHEREN

ANTI-IRRITATIE
SCHEERSCHUIM EN -GEL
• Tegen een branderig gevoel,
trekken en ingegroeide
haartjes na het scheren
• Minder gevoeligheid en
roodheid na het scheren

HYDRA MAG C+
VERZORGING GEZICHT EN
OGEN
• Hydraterende verzorging
tegen vermoeidheid
• Gezicht en ogen onmiddellijk
gevitaliseerd en 24 uur lang
gehydrateerd
• Groeven en wallen zijn
zichtbaar verminderd
• Frisse en stralende teint na
4 weken
IDEALIZER
• Multi-actie verzorging
• Hydrateert intensief en
verkwikt
• Vermindert de eerste
tekenen van huidveroudering
• Speciﬁek voor mannen
die frequent scheren of een
baard hebben

LICHAAMSVERZORGING

HYDRA MAG C DOUCHEGEL
• Hydraterende, vitaliserende
douchegel voor lichaam en
haar
• Reinigt huid en haar zonder
uit te drogen
ANTI-TRANSPIRANT
SPRAY 24 UUR
• Voor een reactieve huid
• Tot 24 uur werkzaam
• Getest onder
dermatologisch toezicht
ANTI-TRANSPIRANT ROLLER
48 UUR - TEGEN VLEKKEN
• Tegen vlekken in kleding
• Getest op gevoelige huid
• Hypoallergeen, zonder
alcohol
ANTI-TRANSPIRANT ROLLER
72 UUR
• Voor extreme transpiratie
• Getest op gevoelige huid
• Hypoallergeen, zonder
alcohol
ANTI-TRANSPIRANT
AEROSOL 72 UUR
• Voor extreme transpiratie
• Getest op gevoelige huid
• Hypoallergeen, zonder
alcohol

LIFTACTIV
• Actieve verzorging tegen
rimpels en sporen van
vermoeidheid
• Herstellende werking
• Diepe rimpels worden
opgevuld
• Epidermisregeneratie wordt
gestimuleerd
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MAKE-UP

MAKE-UP

FOUNDATIONS

LAGE DEKKINGSFOUNDATION

TEINT IDÉAL
• Onthult een ideale,
natuurlijke teint
• Houdt tot 14 uur lang
• Egaliseert
• Vloeibaar lichttechnologie +
corrigerend complex
• Voor vrouwen van alle
leeftijden
• SPF20

NATUURLIJKE EN
STRALENDE TEINT

De foundations van Vichy
benadrukken uw natuurlijke
schoonheid.

UW HUIDTYPE

Kies de foundation die bij u past op
basis van uw huidkenmerken.
Doﬀe en oneﬀen teint
ADVIES:

TEINT IDÉAL

• Fluide:
voor de normale tot gemengde
huid
• Crème:
voor de droge huid
Rimpels en oneﬀenheden
ADVIES:

LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT
Zichtbare huidimperfecties en/of
acne-gevoelige vette huid
ADVIES:

DERMABLEND
UW KLEUR

De gouden regel voor de juiste kleur:
test foundation altijd op de kaaklijn.
De juiste kleur is deze die uw
natuurlijke huidskleur het beste
benadert.
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Beschikbaar in:
Fluide (normale tot
gemengde huid) lllll
Crème (droge huid) lllll
Bronzing powder l

HOE BRENG IK EEN
FOUNDATION AAN?
1. Reinig en droog uw gezicht
zorgvuldig. Breng eerst een
dagcrème aan die op uw
huidtype is afgestemd. Uw
foundation houdt langer als uw
huid perfect gehydrateerd is.
2. Gebruik uw vingers, kwast of
een sponsje om de foundation
aan te brengen en werk van
binnen naar buiten.
3. Vergeet de kaaklijn niet!
En controleer de probleemzones:
haargrens, wenkbrauwen en
neusvleugels.
GEKLEURDE DAGVERZORGING

LUMINEUSE
• Hydraterende gekleurde
dagcrème voor een
gezonde en stralende teint
• Matte textuur voor de
normale tot gemengde huid
• Zacht glanzende structuur
voor de droge, gevoelige
huid
Beschikbaar in:
ll

LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT
• Geeft onmiddellijk een
stralend en liftend eﬀect
zonder maskereﬀect
• Voor vrouwen met
rimpeltjes en oneﬀenheden
• Rimpels vervagen na één
maand
• SPF20
Beschikbaar in:
Fluidelllll

HOGE DEKKINGSFOUNDATION

DERMABLEND
• Dekkende en egaliserende
foundation, die
kleurimperfecties wegwerkt
• Geeft een gevoel van
onbedekte huid
• Bevat actieve ingrediënten
tegen onzuiverheden
• Voor vrouwen van alle
leeftijden met zichtbare
huidimperfecties en een
acne-gevoelige vette huid
• SPF35
• De foundation houdt tot
16 uur lang
• De compacte crème
foundation houdt tot
12 uur lang
Beschikbaar in:
lllll

DERMABLEND 3D
• Dekkende, corrigerende en
egaliserende foundation, die
reliëf- en kleurimperfecties
wegwerkt
• Geeft een gevoel van
onbedekte huid
• Natuurlijk resultaat zonder
maskereﬀect
• Houdt tot 16 uur lang
• Bevat actieve ingrediënten
tegen onzuiverheden
• Voor vrouwen van alle
leeftijden met zichtbare
huidimperfecties en acnegevoelige vette huid
• SPF25
• Houdt tot 16 uur lang
Beschikbaar in:
lllll

DERMABLEND TOTAL BODY
• Corrigerende foundation
voor het hele lichaam
• Geeft een gevoel van
onbedekte huid
• Bestemd voor matige tot
ernstige huidimperfecties
op het lichaam: van
tatoeages tot littekens
• Homogeen resultaat
• SPF15
• Houdt tot 16 uur lang
• Zweet- en waterresistent
• Zonder parfum
DERMABLEND COVERMATTE
• Compact poeder foundation,
SPF25
• Mattiﬁeert, corrigeert,
egaliseert
• Hoge dekking tot 12 uur
• Voor normaal tot vette
en/of onzuivere huid
Beschikbaar in:
lllll

DERMABLEND SOS
COVERSTICK
• Coverstick voor lokale
imperfecties, SPF25
• Corrigeert, egaliseert
• Hoge dekking tot 12 uur
• Voor elk huidtype
Beschikbaar in:
lllll
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LICHAAMSVERZORGING

LICHAAMSVERZORGING

IDEAL BODY

ADVIES:

IDEAL BODY

SPECTACULAIRE VERANDERING
VAN DE LICHAAMSHUID

Een stralende, egale teint wordt
zichtbaar. Voelbaar gladde en
stevige huid.

HYDRATATIE

STEVIGHEID

EGALE
HUIDTEINT

Voor een droge huid die dunner, ruwer en onregelmatiger is.
Externe factoren kunnen de lipidenlaag van de huid verminderen waardoor
de uitwisseling van water en voedingsstoﬀen tussen de cellen niet optimaal
gebeurt. Als de huid droog is, verandert het huidoppervlak.
Onvolkomenheden verschijnen en de huid wordt dof.
GEVOLG: Een ruwe, ﬁjne en harde huid.

INGREDIËNTEN

De research van Vichy heeft geleid tot
de ontdekking dat lipiden onvermijdelijke
spelers zijn voor een ideale huidkwaliteit.
De hoofdingrediënten van Ideal Body
zijn: 10 fundamentele oliën, Hyaluronzuur
en LHA. Deze combinatie van actieve
ingrediënten stimuleert en vult de 3
lipidenmarkers van de ideale
huidkwaliteit weer aan.

PRODUCTVOORDELEN

• Actieve bestanddelen uit de
gezichtsverzorging: Hyaluronzuur en
LHA met optimale concentraties,
voor het eerst* gebruikt in
lichaamsverzorging
• Innoverende texturen
• IDEAL BODY zorgt naast hydratatie ook
voor een ideale huidkwaliteit voor het
lichaam: steviger, gladder en egaler**

RESULTAAT

De resultaten zijn klinisch bewezen onder
dermatologisch toezicht.
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* Bij Vichy
** Klinishe test, 50 vrouwen, 18/65 jaar, normale tot droge
huid of droge tot zeer droge en gevoelige huid.

LICHAAMSVERZORGING

DOUCHEGEL

SERUM-MELK
• Een lichte serum-melk
textuur
• Continue hydratatie
• Egale teint
• Stevige en gladde huid
• Kleeft niet, men kan zich
snel terug aankleden

SPA DOUCHE GEL-CRÈME
• Comfortabel
• Voedend
• Verzachtend
• Een rijk en romig schuim bij
aanbrengen op de huid
• Perzikgeur

AQUA SORBET
• Een ultra frisse textuur
• Trekt snel in en voedt de huid
• Langdurige hydratatie
• Energiek gevoel
• Stevige en gladde huid

SPA DOUCHE GEL-OLIE
• Hydraterend
• Glanzend
• Stralend
• Olieachtig bij aanbrengen
op de huid, wordt daarna
een romig schuim
• Kokosgeur

BALSEM
• Een rijke, volle textuur
• Continue hydratatie
• Egale teint
• Stevige en gladde huid
OLIE
• Voedende, droge olie
• Satijnen ﬁnish
• Kan gebruikt worden op
lichaam, gezicht en haren
• Geeft een prachtige gloed
aan alle huidtinten
OLIE
• Voedende, droge olie met
een glans
• Maakt de huid egaal en
stralend
• Kan gebuikt worden op
lichaam, gezicht en haar
• Parelmoer ﬁnish voor alle
huidtinten

AANVULLENDE VERZORGING

HAND- EN NAGELCRÈME
• Voedende, hydraterende
crème met SPF15
• Huidvlekken zijn afgenomen
• De nagels zien er sterker uit
• Vloeibare en frisse textuur
• Geschikt voor de normale
tot droge huid
LIPPENBALSEM
• Herstellende balsem voor
droge tot beschadigde
lippen
• Voedend
• Direct eﬀect
• De imperfecties blijven de
hele dag beperkt
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CELLUDESTOCK

ADVIES:

HET VICHY
CELLUDESTOCK GAMMA

SILHOUETVERBETERING

PRODUCT

WERKING

GEBRUIK

CELLUDESTOCK
SILHOUET VERBETERENDE
VERZORGING TEGEN OVERTOLLIG
VOLUME EN CELLULITE

Tegen overtollige rondingen
en hardnekkige cellulite, waar een
dieet niet voldoende eﬀect heeft.

taille, heupen,
dijen en billen

MET PURE CAFEÏNE 5%

LIPOCIDINE™

CELLUDESTOCK
OVERNIGHT
HORMONEN

GENETISCH

LEEFTIJD

SLECHT
DIEET

ROKEN

Voor alle vrouwen, zodra de eerste tekenen van cellulite opduiken.
Voor vrouwen die tevergeefs proberen af te slanken en die resultaat en
eﬃciëntie eisen.
Door allerlei factoren waaronder gewichtstoename, hormonale
veranderingen en huidveroudering kan cellulitis ontstaan. De vetcellen
van vrouwen zijn groter en anders geordend dan de vetcellen bij mannen.
Hierdoor is men als vrouw gepredisponeerd voor het krijgen van cellulitis.
Op sommige lichaamszones hebben diëten, gewichtsverlies en beweging
weinig of geen eﬀect. De heupen, dijen en billen reageren niet zo goed op
caloriebeperking als de rest van het lichaam.
GEVOLG: Een sinaasappelhuid die moeilijk terug naar een normale huid
gegenereerd kan worden.

SILHOUET VERBETERENDE
VERZORGING VOOR DE NACHT
MET PURE CAFEÏNE 5%

voor het
hele lichaam

ADIPO-STIMTM COMPLEX

CELLUDESTOCK
SERUM FLASH
GECONCENTREERDE
SERUM DAT CELLULITE
VERVAAGT
MET PURE CAFEINE 6%

voor het volledig lichaam:
billen, buik, armen

HYALURONZUUR 0.4%

WERKING

RESULTATEN

Een combinatie van 2 werkingen voor
een optimaal resultaat.
Werking 1
ACTIVEERT DE VETAFVOER
Helpt vetopnemende cellen afbreken en
gaat de groei ervan tegen.

De vrouwen stelden vast dat hun huid
gladder, zachter, steviger en beter
gehydrateerd was. De resultaten zijn
klinisch bewezen onder dermatologisch
toezicht.

LICHTREFLECTERENDE PARELS

Werking 2
VERBETERT DE MICROCIRCULATIE
Om de circulatie en de afvoer van vetten
en toxines te stimuleren.
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LICHAAMSVERZORGING

DEODORANTS
& ANTITRANSPIRANTS

ZEER GEVOELIGE OF
REACTIEVE HUID

Roll-on 24u
Zonder alcohol
Zonder aluminiumzouten

Zinkgluconaat
Perliet
Allantoïne
ZEER GEVOELIGE OF
REACTIEVE HUID

Eﬃciënte anti-transpiratiewerking
voor elk huidtype en voor elk
transpiratieniveau.

Spray 24u
Zonder aluminiumzouten

Zinkricinoleaat
Melkzuur
ZEER GEVOELIGE OF
REACTIEVE HUID

Heeft u een zeer gevoelige of reactieve huid?

Ja

Aerosol 48u

Nee

Ontdek onze deodorants zonder
aluminiumzouten.

INTENSE TRANSPIRATIE
ANTI-WITTE EN GELE VLEKKEN
GEEN TEXTIEL VERSTIJVING

Aerosol 48u
Zonder alcohol

Aluminiumchloorhydraat
Perliet
DissolvineTM
INTENSE TRANSPIRATIE
ANTI-WITTE EN GELE VLEKKEN
GEEN TEXTIEL VERSTIJVING

Roll-on 48u
Zonder alcohol

Aluminiumchloorhydraat
Perliet
DissolvineTM
INTENSE TRANSPIRATIE

Zonder alcohol
Zonder aluminiumzouten

Aerosol 48u

MGO technologie
D-Panthenol
4 Mineralen

Aluminiumchloorhydraat

Zonder alcohol

Spray 24u

ZEER GEVOELIGE OF
REACTIEVE HUID

Roll-on 24u
Spray 24u

Aerosol 48u

Ja
Roll-on 48u

Nee

Wilt u regelmatige
okselscheerbeurten uitstellen?

Ja

Zonder alcohol
Zonder aluminiumzouten

Roll-on 48u

Zink Gluconaat
D-Panthenol
4 Mineralen

Aluminiumchloorhydraat

GEVOELIGE OF
GEËPILEERDE HUID

Crème 24u

Nee

Zonder alcohol
Zonder parfum

Aluminiumchloorhydraat
Proline Cuteï

Roll-on 48u

Hebt u last van een intensieve transpiratie?
En naar welke eﬀectiviteitsduur bent u op zoek?

Crème 24u
Roll-on 48u

48 uur

72 uur of meer

Aerosol 72u

Nee

Crème 7 dagen
Roll-on 72u

Aerosol 48u
Roll-on 72u
Aerosol 48u

Roll-on 48u
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Roll-on 48u

Zonder alcohol

INTENSE TRANSPIRATIE

Crème 7 dagen
Zonder alcohol

Aluminiumchloorhydraat

GEVOELIGE OF
GEËPILEERDE HUID

OVERMATIGE TRANSPIRATIE

Roll-on 48u

Roll-on 72u

Zonder alcohol
Zonder parfum

Wilt u gele of witte
strepen vermijden?

Ja

INTENSE TRANSPIRATIE

Roll-on 48u

Heeft u een gevoelige of geëpileerde huid?

Aluminiumchloorhydraat
Proline Cuteï

Zonder alcohol

Aluminiumchloorhydraat
Perliet
PerspicalmTM

GEVOELIGE OF
GEËPILEERDE HUID

MINDER ONTHAREN VEREIST,
VERFIJNT DE HUIDSTRUCTUUR

Roll-on 48u
Zonder alcohol

Aluminiumchloorhydraat
Perliet - LHA
Micatitaniumparels
Roll-on 48u

40

HAARVERZORGING

HAARVERZORGING

DERCOS
SHAMPOO

ADVIES:

DERCOS HAARVERZORGING
SHAMPOOS

Expertise van haar en hoofdhuid.
De meest geavanceerde actieve
bestanddelen.

DERMATOLOGISCHE
EN COSMETISCHE
EXPERTISE VOOR
DE GEZONDHEID EN
SCHOONHEID VAN
HET HAAR

ACTIEVE INGREDIËNTEN
GEÏNSPIREERD DOOR
DERMATOLOGIE

BAANBREKENDE KENNIS VAN
HOOFDHUID EN HAARVEZELS

ZICHTBAAR MOOI HAAR

In-vitro testen op de huid en de
haarfollikels bieden ons elke dag
een beter begrip van de hoofdhuid
en het haar om continu eﬀectievere
behandelingen te ontwikkelen.

DOELTREFFEND ZONDER
AFBREUK VAN TOLERANTIE

Al de formules zijn getest onder
dermatologisch toezicht om zowel
maximale eﬀectiviteit (instrumentele
metingen en gebruik van testen) en
optimale veiligheid (testen op veiligheid
en tolerantie) te bieden.
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De Dercos producten, waar geen
parabenen in zitten, bevatten actieve
ingrediënten welke streng geselecteerd
zijn op eﬀectiviteit, zoals Aminexil®
waarvan de activiteit in-vitro bewezen is.

De formules zijn niet alleen ter
behandeling van de hoofdhuid, maar ook
ter verbetering van de kwaliteit van de
haarvezels, welke het haar kracht, glans
en zachtheid geven.

EEN GENOT OM TE GEBRUIKEN
Alle Dercos shampoos worden continu
onderworpen aan testen en vernieuwing
om ze te verbeteren en daarbij bij elke
applicatie een moment van puur genot
te creëren: romige texturen, delicate
geuren, gemakkelijk te spoelen en
optimale styling.

AMINEXIL
ENERGIE SHAMPOO
• Shampoo bestemd voor
mensen met haaruitval*
en haarbreuk
• Aanvullende shampoo bij
haaruitval* in periodes
van stress, vermoeidheid,
hormonale schommelingen
en genetische predispositie
voor alopecia androgenetica
• Geeft het haar opnieuw
kracht vanaf de wortel tot in
de punt
• Formule met Aminexil®,
Vitamine PP, B5 en B6
• GEBRUIK: Ideale aanvulling
op AMINEXIL CLINICAL 5
behandeling, geschikt voor
dagelijks gebruik

NEOGENIC
DICHTHEIDSVERBETERENDE
SHAMPOO
• Shampoo bestemd voor
mensen met haarverlies
waardoor de haardos
dunner lijkt en de hoofdhuid
zichtbaar wordt
• Geeft het haar opnieuw
volume, kracht en body
• De haardichtheid is duidelijk
verbeterd
• GEBRUIK: Ideale
aanvulling op NEOGENIC®
behandeling, geschikt voor
dagelijks gebruik

* We spreken pas van haaruitval vanaf meer dan 100 uitgevallen
haren per dag gedurende verscheidene weken.

ANTI-ROOS
SHAMPOO
• Shampoo bestemd voor
mensen met droge of
vette schilfers, eventueel
gecombineerd met een
gevoelige hoofdhuid
• Verwijdert zichtbaar
schilfers vanaf het 1e gebruik
• Roosvrij tot 6 weken
na stopzetten van de
behandeling
• Anti-roos shampoo
normaal tot vet haar:
Bij vette, grote geelachtige
schilfers die op de
hoofdhuid kleven
• Formule met
Seleniumdisulﬁde,
Salicylzuur, Ceramide R
en Tocoferol
• Anti-roos shampoo
droog haar:
Bij kleine witte, droge
schilfers die los in het haar
zitten of op de schouders
vallen
• Formule met
Seleniumdisulﬁde,
Salicylzuur, Ceramide R en
Tocoferol
• Anti-roos shampoo
gevoelige hoofdhuid:
Bij droge of vette schilfers in
combinatie met jeuk, irratie
en roodheid
• SULFAATVRIJ
• Formule met Piroctone
Olamine en Bisabolol
• GEBRUIK: Wordt gebruikt
in een kuur van 4 weken. De
shampoo voor gevoelige
hoofdhuid is geschikt voor
dagelijks gebruik.
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HAARVERZORGING
SEBUM-REGULERENDE
SHAMPOO
• Shampoo voor een vette
hoofdhuid en/of vet haar
• Brengt een vertraging van
het opnieuw vet worden van
het haar
• Beperkt de migratie van het
sebum naar de haarvezel
• Sebumregulerend
complex bestaande uit 4
tensio-actieve ingrediënten
• GEBRUIK: Zachtjes
inmasseren zonder te
wrijven, geschikt voor
dagelijks gebruik
MINERALEN
SHAMPOO
• Een milde, versterkende
shampoo voor normaal haar
• Voor alle leeftijden en
haartypes
• Formule met milde
reinigende bestanddelen,
Mineraliserend Thermaal
Water van Vichy en
Ceramiden
• Zichtbaar gezonder, sterker
en glanzender haar
• GEBRUIK: Geschikt voor
dagelijks gebruik
ULTRA-KALMERENDE
SHAMPOO GEKLEURD*
• Shampoo bestemd voor
mensen met gekleurd haar
en een gevoelige hoofdhuid
• SULFAATVRIJ
• Niet schuimende shampoo
• Formule met Sensirine,
Madecassoside, Piroctone
Olamine en Glycerine
• Onmiddellijk kalmerende
werking vanaf het
eerste gebruik, tot 48u
doeltreﬀendheid
• GEBRUIK: Geschikt voor
dagelijks gebruik
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ULTRA-KALMERENDE
SHAMPOO
• Shampoo bestemd
voor mensen met een
gevoelige hoofdhuid (een
gevoel van jeuk, irritatie,
roodheid, tinteling of/en
oververhitting)
• Bestaat in 2 varianten:
droog haar en normaal tot
vet haar
• SULFAATVRIJ
• Onmiddellijk kalmerende
werking vanaf het
eerste gebruik, tot 48u
doeltreﬀendheid
• Formule met Sensirine,
Panthenol, Vitamine Cg en
Glycerine
• GEBRUIK: Geschikt voor
dagelijks gebruik
DENSI-SOLUTIONS
SHAMPOO
• Shampoo voor voller haar:
geeft de haarvezels kracht,
body en volume
• Formule met Rhamnose,
Vitamine E en Filloxane
• GEBRUIK: Geschikt voor
dagelijks gebruik

AANVULLENDE VERZORGING

VOEDENDE EN
HERSTELLENDE
CRÈME CONDITIONER
• Conditioner bestemd voor
droog, beschadigd en
breekbaar haar
• Gebruik na de voedende
en herstellende crème
shampoo
• Formule met keratinocomplex: 5 aminozuren + 3
plantaardige oliën + UV ﬁlte
• GEBRUIK: Na iedere
shampoo, op de
punten en lengtes van het
haar aanbrengen, 1 minuut
laten inwerken en uitspoelen

DENSI-SOLUTIONS
BALSEM
• Versterkende conditioner
voor voller haar
• Helpt de haarvezel te
versterken voor resistenter
en voller haar
• Formule met Rhamnose,
Vitamine E en Ceramide
• GEBRUIK: Gebruik na de
Densi-Solutions shampoo:
aanbrengen bij haaraanzet
en verspreiden over de
lengtes van het haar,
1 minuut laten inwerken,
grondig uitspoelen.
Geschikt voor dagelijks
gebruik
DENSI-SOLUTIONS
CONCENTRAAT
• Geconcentreerde verzorging
voor een toename van het
aantal haren
• Formule met
antioxidant Resveratrol,
dichtheidsverbeterend
Stemoxydine, Rhamnose en
Vitamine E
• GEBRUIK: Gebruik 5x per
week, 20 pompjes per keer
gedurende 4 weken

VOEDENDE EN
HERSTELLENDE
CRÈME SHAMPOO
• Shampoo bestemd voor
droog, beschadigd en
breekbaar haar
• Ideaal bij gespleten punten
of een doﬀe uitstraling van
het haar
• Herstelt en voedt de
haarvezel intensief
• Formule met keratinocomplex: 5 aminozuren + 3
plantaardige oliën + UV ﬁlter
• GEBRUIK: 2 keer per week
het haar ontwarren, 1 minuut
laten inwerken en uitspoelen
*Instrumentele test, na gebruik van Energie shampoo + Energie conditioner vs. klassieke shampoo.
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HAARVERZORGING

HAARVERZORGING

DERCOS
NEOGENIC

GEBRUIK

Intensieve behandeling bij
uitdunnend haar
UITDUNNEND HAAR
ZICHTBARE HOOFDHUID
VAAK BIJ OUDERE PERSONEN
MINDER VOLUME

GEVORDERDE KAALHEID
TERUGGETROKKEN HAARLIJN
ZICHTBARE HOOFDHUID
DUNNERE HAARDOS

Behandeling die een zichtbare
hoofdhuid en het dunner worden
van het haar
tegengaat door de bevordering
van de groei van nieuw haar.
De haarcyclus kent 3 fasen: de anagene
fase of groeifase, de katagene fase of
overgangsfase en de telogene fase of
de rustfase. Tussen 2 cyclussen kan de
haarbulbus in een slaapfase komen.
Hoe langer deze slaapfase duurt en
hoe korter de groeifase, hoe meer kans
dat er minder nieuwe haren worden
gevormd.
GEVOLG
Dunne haardos en zichtbare hoofdhuid.
ADVIES:

DERCOS NEOGENIC
BEHANDELING
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Aanbrengen op de hoofdhuid.
Niet innemen. 1 à 2 keer per jaar
toepassen.
AMPULLES:
3 maanden lang 1 ampul per dag.
GEL-FLUIDE:
Gedurende 3 maanden 1 keer per dag
12 pompjes.

onder dermatologisch toezicht,
gedurende 3 maanden op 100 personen.
Na 3 maanden lieten metingen van
haardichtheid een toename van +4%
zien versus placebo*, wat equivalent is
aan gemiddeld 1700 nieuwe haren**. De
haardichtheid is zichtbaar toegenomen:
het haar dekt de hoofdhuid waardoor
deze minder zichtbaar is.

RESULTATEN

AANVULLEND ADVIES

De doeltreﬀendheid van NEOGENIC® is
aangetoond in een ziekenhuisomgeving

Dercos Neogenic Shampoo.

HOE KOMT DIT?
Het leven van haar volgt een vaste
cyclus: het groeit, stabiliseert en valt
uiteindelijk uit. Tussen 2 cyclussen kan de
haarbulbus in een slaapfase komen. Op
dit moment bevindt het haar zich in een
soort ‘winterslaap’, de bulbus is inactief
en blijft leeg. Hoe langer deze fase duurt,
hoe groter het aantal bulbussen die
leeg blijven. Haarvolume neemt af en de
hoofdhuid wordt zichtbaar door het haar
heen.

INGREDIËNTEN

• Stemoxydine® 5%: een molecuul met
een biomimetische activiteit die een
optimale omgeving voor stamcellen
creëert, en zo het goede functioneren
stimuleert. Slapende bulbussen
ontwaken. Het aantal haren neemt
toe, het hoofdhaar heeft meer
dichtheid.

PRODUCTVOORDELEN
•
•
•
•
•

Hypoallergeen
Geschikt voor gevoelige hoofdhuid
Niet vet
Kleeft niet
Met massagehulpstuk voor een
gemakkelijke en plezierige applicatie
of gel-ﬂ uide in pompﬂ acon beter
geschikt voor kort haar.
* Getest op 101 personen, dagelijkse applicatie gedurende 3 maanden.
** Gemiddelde waarde voor haar met alopecia .
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HAARVERZORGING

HAARVERZORGING

DERCOS
AMINEXIL

INGREDIËNTEN

CLINICAL 5
Intensieve behandeling bij
periodieke haaruitval.
ADVIES:
STRESS
HORMONALE VERANDERINGEN
SEIZOENSGEBONDEN HAARUITVAL

STRESS
HAARUITVAL IN DE FAMILIE
PLAATSELIJKE HAARUITVAL

Behandeling die haaruitval afremt
door bevordering van de natuurlijke
levenscyclus van het haar.
Bij een signiﬁcante afname van haar in
de anagene fase en/of een toename van
haar in de telogene fase spreekt men van
haaruitval. We kunnen pas van haaruitval
spreken als men gedurende verscheidene
weken meer dan 100 haren per dag verliest.
Verschillende factoren zoals UV-straling,
vervuiling, rook, chemische agressors,...
kunnen een impact hebben op de
haarvezel, de hoofdhuid en het haarzakje.
GEVOLG
Frequent haarverlies waarbij er meer haar
uitvalt dan gewoonlijk. De veelvuldige
haaruitval is duidelijk zichtbaar in de
haarborstel, op het hoofdkussen, op de
kleren.,… Bij vrouwen zal het haarverlies
vaak lokaal nog niet zichtbaar zijn. Bij
mannen daarentegen treedt er al snel
beginnende kaalheid op.
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DERCOS AMINEXIL
BEHANDELING
HOE KOMT DIT?
Haaruitval (alopecia) bij mannen en
vrouwen is meestal het gevolg van een
verharding van het weefsel rond de
haarwortel. De wortel zit minder goed
vast in de huid en kan minder goed
gevoed worden. De wortel raakt hierdoor
verzwakt en produceert een zwakke en
dunne haarvezel. Het haar valt uit en
groeit geleidelijk aan niet meer terug.
Ook bestaat een sterk verband tussen
haaruitval en een slechte microcirculatie.
De doorbloeding van een haarfollikel met
alopecia is veel slechter dan die van een
follikel zonder alopecia. Het haar wordt
dan dunner en valt uit.sterkere haarvezel
op te bouwen.

• Aminexil® 1,5% voor verbeterde
verankering van de haarwortel en
het haar in de telogene fase te doen
afnemen.
Gepatenteerd anti-haaruitval
molecuul
• Arginine 0,5% om de microcirculatie
te stimuleren en het haar in de
anagene fase te doen toenemen.
• SP94™ 0,1% helpt een vollere en
sterkere haarvezel op te bouwen.
• OCTEÏNE: Brengt een afname van het
aantal inﬂ ammaties teweeg.
• MINERALISEREND THERMAAL
WATER: Zorgt voor een verbetering
van de huidbarrière.

PRODUCTVOORDELEN
•
•
•
•
•

Hypoallergeen
Geschikt voor gevoelige hoofdhuid
Niet vet
Kleeft niet
Met massagehulpstuk voor een
gemakkelijke en plezierige applicatie

GEBRUIK
Aanbrengen op de hoofdhuid.
Niet innemen.
INTENSIEVE BEHANDELING
1 ampul per dag gedurende 6 weken.
ONDERHOUDSBEHANDELING
3 ampullen per week gedurende minimaal
6 weken.
APPLICATIE
Zigzaggend met de applicator op de
volledige hoofdhuid aanbrengen, streep
per streep.

RESULTAAT
De doeltreﬀ endheid van Aminexil® is
aangetoond in een ziekenhuisomgeving
onder dermatologisch toezicht.
Een klinische studie toonde de afname
van haaruitval na 6 weken aan.*
Daarnaast houdt de doeltreﬀ endheid
van Aminexil Clinical 5 drie weken aan
na het stoppen van de behandeling.**

AANVULLEND ADVIES
Dercos Energie shampoo met Aminexil®.

*Klinische test, 130 personen. **Consumententest, 137 personen.
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ZONBESCHERMING

ZONBESCHERMING

IDÉAL SOLEIL

NIEUW
ANTI-ACNÉ SPF30
ZONBESCHERMING
VOOR HET GEZICHT

Complete en doeltreﬀende bescherming
tegen UVA en UVB. Aangename textuur
en gebruiksvriendelijk.

UVB +
UVA

VOOR ALLE
HUIDTYPES

GEVOELIGE
HUID

Breedspectrum UVA/UVBbescherming voor alle huidtypes,
zelfs voor de gevoelige huid.

U BEPAALT?
• De intensiteit van de zon
• De mate waarin de huid reeds door
de zon is gebruind

U HOUDT REKENING MET
•
•
•
•

Het huidtype (keuze textuur)
Leeftijd
Het gebruik van medicatie
Of er buitenactiviteiten worden
beoefend

INGREDIËNTEN
Minerale pigmenten
Mexoryl®XL
Octocryleen
Mexoryl®SX
Parsol® 1789
Tinosorb S

• UVA en UVB bescherming
• Langdurig anti-glim eﬀect
• Anti-bacteriële werking
door het actieve
ingrediënt LHA
• Anti-inﬂammatoire
werking d.m.v. salicylzuur
en niacinamide
• Lichte textuur die snel
intrekt en niet olie-achtig
aanvoelt
• Getest op gevoelige en
onzuivere huid

NIEUW
ANTI-ZAND FLUIDE
SPF30 & SPF50+

PRODUCTVOORDELEN

VOOR HET LICHAAM

• Waterbestendig
• Houdt de huid gehydrateerd
• Aangename, sneldrogende
texturen
• Vetoplosbare formule die zich
goed mengt met de verschillende
UV-ﬁlters
• Homogene absorptie met
Mexoryl®SX

• Voorkomt dat zand aan
de huid blijft plakken
• Gemakkelijk aan te
brengen
• De huid voelt niet
plakkerig na applicatie
• Getest op gevoelige huid

TOLERANTIE
• Getest onder dermatologisch
toezicht
• Hypoallergeen
• Verrijkt met Thermaal Bronwater
van Vichy

NIEUW
FRISSE
GEZICHTSMIST
SPF50

VOOR HET GEZICHT

• UVA en UVB
bescherming
• Anti-oxidante werking
• Uitsmeren is niet nodig,
onzichtbare ﬁnish
• On-the-go exemplaar
• Glimt niet en is niet vet
• Kan gebruikt worden in
combinatie met make-up

NIEUW
ANTI-ZAND FLUIDE
SPF30 & SPF50+
Kinderen
VOOR HET LICHAAM

• Voorkomt dat zand aan
de huid blijft plakken
• Vernieuwd spraysysteem
dat gemakkelijk in
gebruik is
• Door de zichtbare, witte
formule bent u er zeker
van dat uw kind
is ingesmeerd
• ZONDER PARFUM

GENIETEN
• Royaal aanbrengen 15 tot 30
minuten voor blootstelling aan de
zon
• Opnieuw aanbrengen na het
baden, drogen met de handdoek
en bij sterk transpireren
• Elke 2 uur opnieuw insmeren
met parfum
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ZONBESCHERMING

ZONBESCHERMING

IDÉAL SOLEIL

ZONBESCHERMING

ZONPRODUCTEN VOOR VOLWASSENEN

ZONPRODUCTEN VOOR KINDEREN

GEZICHT
BESCHERMING
NORMALE HUID

VETTE HUID

LICHAAM

GETINTE BESCHERMING
DROGE HUID

VETTE HUID

PIGMENTVLEKKEN

BESCHERMING &
OPTIMALE BRUINING

BESCHERMING

KINDEREN
BESCHERMING &
OPTIMALE BRUINING

BESCHERMING

BESCHERMING

ALLE HUIDTYPES
NIEUW

NIEUW

SPF
50
Fluweelachtig
Crème
50ml
CNK: 2957-520

Dry Touch
Emulsie
50ml
CNK: 2875-789

BB Fluweelachtige
Crème
50ml
CNK: 3062-858

BB Dry Touch
Emulsie
50ml
CNK: 3062-825

Pigmentvlekkencorrector 3in1
50ml
CNK: 3297-009

BESCHERMING

BESCHERMING &
BEHANDELING

BESCHERMING &
OPTIMALE BRUINING

VETTE HUID

ANTI-ACNÉ

ALLE HUIDTYPES

Dry Touch Emulsie

Matterende verzorging

Ultra Smeltende
Melk-Gel
200ml
CNK: 3297-041

BRONZE

Gel-Fluide
50ml
CNK: 3173-580

Melk
300ml
CNK: 2038-065

Hydraterende Mist
200ml
CNK: 3062-874

BESCHERMING

Anti-zand
Melk-Fluide
200ml
CNK: 3444-833

Spray
200ml - Leeftijd 0-6
CNK: 2957-538

Melk
300ml - Leeftijd 0-6+
CNK: 2875-797

Anti-Zand
200ml - Leeftijd 0-6+
CNK: 3454-964

BESCHERMING &
OPTIMALE BRUINING

BESCHERMING

NIEUW

BRONZE

Spray
200ml
CNK: 3173-606

NIEUW

SPF
30/20

BRONZE

Crème
50ml
CNK: 2748-572

Crème
50ml
CNK: 3444-809

Gel-Fluide
50ml
CNK: 3173-572

Melk
300ml
CNK: 2036-309

Melk
300ml
CNK: 3173-614

Hydraterende Mist
200ml
CNK: 3062-890

Ultra Smeltende
Melk-Gel
200ml
CNK: 3297-025

Anti-zand
Melk-Fluide
200ml
CNK: 3444-825

BRONZE

Spray
200ml
CNK: 3173-598

AFTER SUN EN BRUINEN
GEZICHT / LICHAAM
ZONDER ZON

AANVULLENDE ZONNEPRODUCTEN
ZOMERTIP

Stick Gevoelige Zones
9gr
CNK: 2026-805

Stick Lippen
4,7ml
CNK: 2889-954

After Sun Melk
300ml
CNK: 2038-073

After Sun SOS Balsem
100ml
CNK: 2031-433

After Sun Olie
200ml
CNK: 3297-066

Zelfbruinende Melk
100ml
CNK: 2031-938

Mineraliserend Thermaal Water
150ml
CNK: 2021-418

Aqualia Thermal Spa Nacht
75ml
CNK: 2962-660

met parfum
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NOTITIES
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NOTITIES
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