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TECHNISCHE ONTWIKKELING



De LUXURY ELIXIR

3 Ongeloofelijke concentraten die opeenvolgend worden toegepast.

Exclusief en revolutionaire technologie: 
Multigenic Therapie van TIMELESS PRODIGY

Twee UNIEKE en INNOVATIEVE strategieën:  

Celstress en Energetische veroudering.



De LUXURY ELIXIR

Concentraties met +50% tot +100% meer dan bestaande 

producten voor thuisgebruik.

Met meer dan 20 actieve ingrediënten.

Ingrediënten die meer dan 150 klinische onderzoeken 

heeft ondergaan.

Twee nieuwe ingrediënten die de GOLD prijs voor het 
beste actieve ingrediënt  INNOVATION ZONE  

In-cosmetics heeft gewonnen.



The LUXURY ELIXIR

VOLLER

GEREVITALISEERD

STEVIGER

STRALEND

VERJONGEND



Multigenic Therapy



Multigenic Therapy: 3 ANTI-AGE STRATEGIEËN

Cel AANMAAK 
Activator

Cel 
FUNCTIONALITEIT 

Versterker

Cel KWALITEIT 
Verbeteraars 



Multigenic Therapy: 3 ANTI-AGE STRATEGIEËN



CELAANMAAK activeren

... more cells …

30 miljoen 
Damask Rose 

stamcellen
5 groeifactoren



... healthier …

CELKWALITEIT  verbeteren

Teprenone (GGA)
Witte Truffel 

Extract



CELFUNCTIONALITEIT  versterken

Oplosbare 
Proteoglycanen

Kombucha Thee

... more active …



Twee NIEUWE en UNIEKE strategieën

Celstress

Energieke 
veroudering



Celstress

 Natuurlijke reactie van onze cellen om zich snel aan te passen aan constante 
veranderingen en aanvallen van de omgeving. 



Huid en cortisol: de reactie op stress en leeftijd.

Bij langdurige bloodstelling aan stress stoppen 
huidcellen niet met het produceren van cortisol. 

↓ 
Chronisch hoog niveau van cortisol. 

↓ 
 Cellen zijn meer gevoelig  voor ontstekingen, 

intoxicatie. 
↓ 

Tekenen van huidveroudering: 
Rimpels, dunner worden en verlies van huidelasticiteit, 

verminderde functionaliteit van de huidbarrière.

Cortisol is het belangrijkste hormoon in stressreactie. 
De huid en de hersenen produceren cortisol als reactie op stress. 

Dehydratatie / 
droogte

Vlekken

Expressie 
lijntjes

Irritatie / roodheid 
en gevoeligheid

Vale huid Donkere 
schaduwen



Huid en cortisol: de reactie op stress en leeftijd.

In de huid wordt cortisol gegenereerd uit cortison door het 11β-
HSD1-enzym

(Tiganescu et. al, J. Clin. Inv. 2013, 3051-3060).

Rijpe en photoverouderde huid laat 
een vroegtijdige grotere hoeveelheid 11β-

HSD1 vrij 

↓ 

Chronisch hoge niveaus van 
cortisol.



Het effect van Tephrosia Purpurea. 

In vitro studies: 
  
1. Vermindert de productie van cortisol.  
2. Stimuleert de productie van beta-endorfines, een 
natuurlijk en rustgevend neuropeptide.

 Tephrosia P Ext Tephrosia P Ext



Het effect van Tephrosia Purpurea .

Verbetert de helderheid van de huid en de natuurlijke 
huidtint. 

Vermindert roodheid en reactiviteit van de huid met 
hoge stressniveaus. 

Blokkeert de natuurlijke ontgiftingsprocessen van de 
cellen. 

Kalmeert en geeft de huid haar comfort.

Tephrosia Purpurea



Energetische Veroudering.

Het verlies van energie die 
geleidelijk en op 
natuurlijke wijze 

plaatsvindt in onze cellen, 
waardoor een gebrek aan 

vitaliteit in de huid 
ontstaat.



Mitochondria, de krachtpatsers van onze cellen.

Biologische veroudering 
↓ 

Verminderd de productiecapaciteit van energie 
↓ 

Continu stijgende vraag naar energie 
↓ 

Vicieuze cirkel 
energietekort 

↓ 
ENERGETISCHE VEROUDERING 

 Mitochondria zijn verantwoordelijk voor het maken van energie in onze cellen (> 300 units/fibroblast) 

Hormonale veroudering is verbonden met energetische veroudering.



Mitochondriale Synapsen.

 
Onlangs is ontdekt dat mitochondria een geavanceerd oplaad- en reparatiesysteem onderhouden op basis 
van mitochondriale synapsen.

Net als de polen van een batterij, kunnen we de levensduur van de energie in onze cellen verlengen 
door de mitochondriale synapsen in goede staat te houden.



Fyto-lipidische fractie van wilde olijfboomstamcellen.

Verbetert de  mitochondriale energie efficiëntie  
om de energetische veroudering van de cellen tegen te 
gaan. 

Opladen en herstellen van de vitaliteit van de huid.

“Cel-olie” rijk aan Cardiolipin (CL) en fosfatidinezuur (PA), de belangrijkste componenten van de lipiden van 
mitochondriale synapsen.



Fyto-lipidische fractie van wilde olijfboomstamcellen.

ACP (Acyl Carrier Protein) : Belangrijk enzym voor het 
genereren van mitochondriale lipiden

COL3A1: Codeergen voor Type III Collageen

Klinische studies tonen aan dat het celmetabolisme wordt gerevitaliseerd, alsook 

het reactiveren van de mitochondriale herstelprocessen en de productie van nieuwe 
structurele vezels. 



PRODUCT



EXCLUSIEVE VERJONGENDE  BEHANDELING

LUXE INTENSIEVE ANTI-AGE BEHANDELING

MULTIGENISCHE EN PROGRESSIEVE ACTIE



3 FASES

3 UNIEKE ERVARINGEN

3 SPECIFIEKE TOEPASSINGSPROTOCOLEN

3 OPEENVOLGENDE APPLICATIES



VERJONGINGSSTRATEGIEËN

OPLADEN VAN CEL ENERGIE

STRESSVERLAGING VOOR DE HUID

THE LUXURY ELIXIR. 3 OPEENVOLGENDE APPLICATIES



TEXTUUR

THE LUXURY ELIXIR. 3 UNIEKE ERVARINGEN 



TEXTUUR

THE LUXURY ELIXIR. AANBRENGEN

INTENSIEVE BEHANDELING 
30 dagen, ochtend en avond

AANBRENGEN  
(3-4 pompjes) 10 dagen 10 dagen 10 dagen



Voordelen: 

✓ Proliferatieve werking (aanmaak nieuwe cellen). 

✓ Herstelt de huiddichtheid en vitaliteit. 

✓ Krachtige anti-stress actie, vermindert cortisol in de huid.

FASE 1 CELAANMAAK ACTIVATOR.

Actieve ingrediënten 
30 milioen Damask Rose stam cellen (+100% ) 
5 Groei factoren(+100%) 
Wilde olijfboomstamcellen(start dosis, +) 
Tephrosia purpurea (shock dosis, +++)  
HMW hyaluronzuur, madecassoside, gefermenteerde soja-maretak-imperata cylindrica 



FASE 1 CELAANMAAK ACTIVATOR.

Gel Serum 

✓ Lichte en koele textuur met fluweelachtige afwerking. 

✓ Zachte en delicate rozengeur. 
   
✓ Voor alle huidtypes.

Hoe aanbrengen: 

Gebruik FASE 1 de eerste 10 dagen. 

Gebruik dit ‘s ochtends en ‘s avonds, 3-4 pompjes per 
applicatie. 



Protocol voor aanbrengen: 

Specifiek protocol gebasseerd op SHIATSU Pressure. 

FASE 1 CELAANMAAK ACTIVATOR.



Voordelen  

✓ Genetische modulator. 

✓ Herstelt de zachtheid en stevigheid van de huid. 

✓ Anti-stress en cel revitaliserende actie.

Actieve ingrediënten 
Witte truffel(+50%) 
Teprenone  
Wilde olijfboomstamcellen(clinical dosis, ++) 
Tephrosia purpurea (clinical dosis, ++) 
Vitamin E en pro-B5, Bisabolol 

FASE 2 CELKWALITEIT VERBETEREN.



Liquid Serum 

✓ Snel opgenomen vloeibare textuur met gladde afwerking. 

✓ Intens fruitig-kruidenaroma. 

✓ Voor alle huidtypes.

FASE 2 CELKWALITEIT VERBETEREN.

Hoe aanbrengen: 

Gebruik voor 10 dagen na het gebruik van FASE 1. 

Gebruik dit ‘s ochtends en ‘s avonds, 3-4 pompjes per 
applicatie. 



Protocol voor aanbrengen: 
 
Specifiek protocol op basis van PERCUSSION TAPPING.

FASE 2 CELKWALITEIT VERBETEREN.



Voordelen: 

✓ Stimulerend effect. 

✓ Geeft een stralend effect en vermindert rimpels. 

✓ Sterke actie tegen energetische veroudering, herstelt de vitaliteit van 
de huid.

Actieve ingrediënten: 
Proteoglycans (+50%) 
Kombucha Thee 
Wilde olijfboomstamcellen(shock dosis, +++) 
Tephrosia purpurea extract (onderhoud dosis, +) 
Vitamin C en B3, Bisabolol 

FASE 3 CELFUNCTIONALITEIT VERSTERKEN. 



Hoe aanbrengen: 

Gebruik voor 10 dagen na het gebruik van FASE 2. 

Gebruik dit ‘s ochtends en ‘s avonds, 3-4 pompjes per 
applicatie.

Crème Serum 

✓ Romige textuur die voedt en onmiddellijk kalmeert. 

✓ Frisse en bloemige geur. 

✓ Voor alle huidtypes.

FASE 3 CELFUNCTIONALITEIT VERSTERKEN.



Protocol voor aanbrengen: 
 
Specifiek protocol gebaseerd op JAPANSE / KOBIDO LIFTING MASSAGE

FASE 3 CELFUNCTIONALITEIT VERSTERKEN. 


