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Huidveroudering is een natuurlijk proces dat gepaard gaat met het ouder worden, voornamelijk als gevolg 
van een afname van de productie van collageen, het belangrijkste bestanddeel dat verantwoordelijk 
is voor het ondersteunen en behouden van de elasticiteit van de huid. De collageenproductie begint 
geleidelijk af te nemen, beginnend bij ongeveer 25. De huid wordt meer uitgedroogd en verliest 
elasticiteit door het gebrek aan water en lipiden die van nature aanwezig zijn. Dit vertaalt zich in 

rimpels, slapheid en vaak huidvlekken. Daarom moet het verzorgen van de huid een prioriteit zijn.

HUIDVEROUDERING



HET BELANG VAN GEZICHTSVERZORGING

Ons gezicht wordt dagelijks blootgesteld aan externe factoren. Hierdoor is het kwetsbaarder en 
vraagt het extra aandacht. Het is essentieel om een dagelijkse en wekelijkse routine van cosmetische 
behandelingen op het gezicht te volgen, zodat de huid goed in balans, gehydrateerd en beschermd 
blijft. Dit voorkomt vroegtijdige veroudering en vermindert de tekenen van veroudering die al 

aanwezig zijn.
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De ANTI-AGING KIT is perfect voor de gezichtsverzorging van de rijpere huid (vanaf 40 jaar). Het 
verbetert de stevigheid en hydratatie van de huid aanzienlijk en vermindert onzuiverheden en tekenen 
van veroudering. Het kan worden gebruikt als preventie en/of behandeling. Het omvat een dagelijkse 
en wekelijkse cosmetische behandelingsroutine. Het bevat ook voedingssupplementen voor een 

effectieve en complete behandeling van buiten naar binnen.

ANTI-VEROUDERINGSBEHANDELINGSKIT
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We verouderen wanneer onze cellen hun vermogen om te regenereren verliezen. 
De schade veroorzaakt door vrije radicalen kan niet worden vermeden, maar kan 
worden geminimaliseerd. Hoe? Met de antioxiderende werking die de ingrediënten 
van de supplementen Collabeauty en Hyaluronzuur hebben. Ze hebben niet alleen een 
antioxiderende werking, maar zijn ook een bron van collageen en hyaluronzuur. Collageen 
geeft stevigheid en ondersteuning aan de huid, terwijl hyaluronzuur de hydratatie verbetert 
en rimpels opvult. Naarmate we ouder worden, verliezen we van nature de weefseldichtheid 
en collageenverlies zorgt ervoor dat de huid slap wordt. Suppletie is een effectieve manier 

om dit te minimaliseren.

NUTRICODE AND HEALTH & BEAUTY
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De exclusieve cosmeticalijn Gold Regenesis is speciaal ontwikkeld voor de rijpere huid, vanaf 
ongeveer 40 jaar. Het is speciaal gemaakt om de zichtbare tekenen van veroudering met succes 
tegen te gaan. De rijke formule van deze collectie is gebaseerd op een uitzonderlijk actief ingrediënt 
- colloïdaal goud. De cosmetica die tot dit assortiment behoort, zijn verkrijgbaar samen met andere 
producten die elkaar aanvullen voor een complete en unieke dagelijkse en wekelijkse voeding 

waarvan bewezen is dat ze effectief zijn in de strijd tegen de tijd.

GOLD REGENESIS
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Het herstelt de juiste pH van de gezichtshuid zodat deze beschermd blijft tegen 
externe invloeden en bereidt de rijpere huid voor op de volgende cosmetische 
behandelingen. Het bevat colloïdaal goud, dat verlicht en zorgt voor elasticiteit 
en stevigheid, rozenwater, verzachtend en zuiverend, hyaluronzuur voor 
hydraterende werking, en resveratrol en niacinamide, twee antioxidanten die 
pigmentatieproblemen (puistjes) voorkomen en minimaliseren.
• Lichte, zachte en verfrissende textuur.
• Ideaal voor de rijpere huid, laat geen vettig gevoel achter.

Gebruik:
• Dagelijks, na het reinigen van het gezicht, ‚s morgens en’ s avonds.

GOLD REGENESIS ANTI-AGEING GEL TONER 
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GOLD REGENESIS ANTI-AGEING EYE CREAM 

De oogcontour wordt beschouwd als de meest gevoelige 
en delicate zone van het gezicht, wat dit de perfecte anti-
rimpelcosmetica voor de rijpere huid maakt. Het herstelt de 
soepelheid, elasticiteit en zachtheid van het gebied rond de ogen 
en vermindert de tekenen van veroudering en vermoeidheid. Het 
bevat een waardevol complex van peptiden die rimpels, wallen 
en donkere kringen voorkomen en verminderen. De bisabolol 
kalmeert en regenereert, het extract van Centella asiatica 
heeft een antioxiderende en gladmakende werking, terwijl de 
niacinamide de natuurlijke teint van de huid egaliseert.

Gebruik:
• Dagelijks, na de toner, ‚s morgens en’ s avonds.
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Het perfecte cadeau voor de huid met tekenen van veroudering, 
omdat het het gezicht beschermt tegen de dagelijkse werking van 
vrije radicalen. Het bevat colloïdaal goud, highlighter en resveratrol 
van rode druiven, die de collageenproductie stimuleren en zorgen 
voor elasticiteit en stevigheid. Het hyaluronzuur hydrateert, terwijl 
de niacinamide de beschermende barrière van de huid versterkt en 
puistjes voorkomt en vermindert. De karitéboter voedt samen met 
het ceramidecomplex intensief.
• Specifiek aanbevolen om puistjes en rimpels te voorkomen en te 
verminderen.
• Het vult de werking van de nachtcrème aan.

Gebruik:
• Dagelijks, ‚s morgens, na de oogcrème.

GOLD REGENESIS ANTI-AGEING DAY CREAM 
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De perfecte bondgenoot voor de rijpere huid, het doel is om de huid tijdens 
je slaap te regenereren, zodat de cellen zich intenser vernieuwen. Het heeft 
een sterke concentratie van regenererende en voedende ingrediënten, 
zoals colloïdaal goud, wat de penetratie van de rest van de ingrediënten 
vergemakkelijkt en zorgt voor stevigheid en elasticiteit. Het hyaluronzuur en 
de niacinamide hydrateren, terwijl de resveratrol een antioxidant is die ook 
de huidskleur verbetert. Dankzij de ceramiden en verschillende essentiële 
oliën wordt de huid gevoed en met een hernieuwde uitstraling.
• Specifiek aanbevolen om puistjes en rimpels te voorkomen en te 
verminderen.
• Het vult de werking van de dagcrème aan.

Gebruik:
• Dagelijks, ‚s avonds, na de oogcrème.

GOLD REGENESIS ANTI-AGEING NIGHT 
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GOLD REGENESIS ANTI-AGEING FACE SCRUB

De GOLD REGENESIS gezichtsscrub elimineert dode huidcellen en helpt 
de poriën te ontstoppen, wat een cosmetisch „microdermabrasie” -effect 
geeft dankzij de korundkristallen die het in zijn samenstelling bevat. Het 
zoethoutextract vertraagt het verouderingsproces en egaliseert de teint. 
De scrub bevat ook regenererende en verzachtende ingrediënten zoals 
panthenol en allantoïne, evenals hydraterende glycerine.
• Volledig schone en frisse huid na behandeling.
• Ideaal voor het verminderen van oneffenheden, het zorgt voor een 
subtiele verlichting van het gezicht.
• Bereidt de huid perfect voor op dagelijkse en wekelijkse cosmetica.
• Vult het effect van uw dagelijkse huidverzorging aan.

Gebruik:
• Wekelijks, bij voorkeur ‚s avonds.
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UTIQUE LUXURY FACE OIL

De ideale aanvulling voor de effectieve behandeling van de rijpe huid, dit product 
heeft een sterk geconcentreerde dosis vitamines en antioxidanten die zorgen 
voor intensieve voeding en regeneratie, zichtbare rimpels verminderen, puistjes 
voorkomen en verminderen en zorgen voor een verjongende werking. Voornamelijk 
op basis van waardevolle plantaardige oliën. Het herstelt een gezond en stralend 
uiterlijk van het gezicht.

Een aanvulling op de dag-/nachtcrème en het wekelijkse behandelingsserum.

Gebruik:
• Dagelijks - 2 druppels samen met de dag- en nachtcrèmes.
• Wekelijks - na het reinigen en voor het Hydro Therapy Hyaluronic Sheet Mask.
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HYDRO THERAPY HYALURONIC SHEET MASK

Aanbevolen voor gezichten met tekenen van veroudering en gebrek 
aan vocht. Doordrenkt met een hoge concentratie aan actieve 
ingrediënten, heeft het masker een occlusieve en ultra-hydraterende 
werking. Het hyaluronzuur vult expressielijntjes en rimpels op. 
Deze cosmetica versterkt de hydratatie intens, diep en langdurig, 
waardoor de gezichtshuid gladder, steviger en zachter wordt. Het 
garandeert een zichtbaar verjongend effect op de rijpere huid.

Gebruik:
• Wekelijks, na exfoliatie en het aanbrengen van de Utique Luxury
Face Oil.
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NUTRICODE COLLABEAUTY Q10 EXPERT 

THE ULTIMATE ALLY AGAINST SKIN AGING.
Het werkt van binnenuit en verbetert de toniciteit van de huid. Het 
bevat gehydrolyseerd Atlantische kabeljauwcollageen, dat de huid 
helpt te ondersteunen. Het resultaat is minder slapheid en prominente 
rimpels. Het is ook een bron van vitamine A en C, zink en co-enzym 
Q10, die zorgen voor een antioxiderende werking die resulteert in het 
omkeren van veroudering van de huid, een ongezonde levensstijl of 
overmatige blootstelling aan de zon.
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HYALURONIC ACID FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY

HYDRATION IN CAPSULES!
Fontainavie Hyaluronzuur is een voedingssupplement en bron 
van hyaluronzuur. Hyaluronzuur verbetert het vasthouden van 
water door de huid, waardoor niet alleen een meer gehydrateerde 
en stralende huid wordt verkregen, maar ook een gladdere, 
zachtere en vollere huid. Het supplement is verrijkt met vitamine 
A, D, E en C, evenals selenium, krachtige antioxidanten die een 
beschermend en neutraliserend effect hebben op vrije radicalen. 
Ze fungeren ook als promotors van celregeneratie.
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RESULTS AFTER 6 WEEKS

Gebruikte producten:
• Anti-aging toner - twee keer per dag
• Oogcrème - twee keer per dag
• Dagcrème - eenmaal per dag, ‚s ochtends
• Nachtcrème - eenmaal per dag, ‚s avonds
• Hydrotherapiemasker - één keer per week
• Verjongende gezichtsscrub - eenmaal per week
• Utique Face Oil - twee keer per dag, ‚s ochtends en’ s avonds + één keer per week
• Collabeauty - 5 g per dag gedurende 6 weken
• Hyaluronzuur - 1 week per maand
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