BODY&BESS
De natuurlijke verzorging voor een frambozenzachte huid

Ontdek het geheim van
frambozenpitolie
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Inleiding
Deze Body&Bess informatiebundel heeft als doel u gedetailleerd te informeren over onze unieke
verzorgingsproducten die gemaakt zijn op basis van frambozenpitolie.
In deze informatiebundel vindt u de samenstelling en functie van onze bijzondere frambozenpitolie.
Daarnaast vindt u een uitgebreid overzicht van de specifieke samenstelling en voordelen van alle
producten en tot slot vindt u in bijlage alle ingrediëntenlijsten.
Naast de frambozenpitolie bevatten onze producten ook andere actieve bestanddelen die de huid
ten goede komen. Ook deze bestanddelen worden in detail besproken.
Alle producten van Body&Bess hebben een hoge concentratie aan frambozenpitolie met
natuurlijke antioxidanten, vitamine A, E en Omega–3 en –6. Daarnaast zijn alle producten
dermatologisch getest, vrij van parabenen en niet getest op dieren.

Deze informatiebundel is eigendom van de firma Body&Bess. Dit document kan gedownload
worden op onze website www.bodyandbess.com of per mail/telefoon besteld worden.
info@bodyandbess.com of 09/340.43.95.

1. Frambozenpitolie
1.1

Frambozen

De frambozen die door Body&Bess gebruikt worden, worden in Europa geteeld en zijn allen
gecultiveerd. Dit wil zeggen dat de frambozen bewerkt worden op een plantage. Door de
cultivatie vangen de frambozen heel veel zonlicht op en zijn ze nóg rijker aan vitaminen dan
frambozen die in het wild groeien.
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1.2

Frambozenpitolie ‘Het rode goud’

Aanwezige bestanddelen
Frambozenpitolie is als het ware “een ontbijt voor de huid. “ Deze omschrijving wordt bevestigd
door de gevarieerde voedingswaarden die aanwezig zijn in frambozenpitolie. Voorbeelden hiervan
zijn provitamine A en vitamine E, foliumzuur, mangaan, magnesium, calcium en kalium. Deze
voedingswaarden zorgen voor een uitzonderlijke en rijke olie met grote troeven zoals een hoog
antioxidant (vitamine A, E) en anti-kanker (Polyphenolen) gehalte.
Naast de bovenvermelde voedingswaarden, bevat frambozenpitolie ook riozmine en de essentiële
vetzuren omega -3 en -6. (Gonry, 2013)

Functie van de aanwezige actieve bestanddelen
De algemene functie van de hierboven vermelde bestanddelen vindt u hieronder.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen.
Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt tegen oxidatie. Daardoor wordt
de huid beschermd van vrije radicalen.
Riozmine zorgt voor vetverbranding,
Omega-3 verhoogt de immuniteit en laat het sebum dalen,
Omega-6 herstelt de huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken
vervagen en beschermt onze huid.
Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor 25%. Aangezien Omega3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de frambozenpitolie onmiddellijk in de
huid indringen. Doordat de frambozenpitolie zeer snel indringt in de huid, zullen de producten van
Body&Bess geen vette font nalaten, waardoor ze zeer aangenaam en zacht gaan aanvoelen.
Omdat de frambozenpitolie voor 55% uit Omega- 6 bestaat, hebben de producten van Body&Bess
verbluffende resultaten bij een geprikkelde en uitzonderlijk droge huid. (Gonry, 2013)
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1.3

Structuur van frambozenpitolie

Oliesubstantie van de meeste
huidverzorgingsproducten in
aanraking met de huid via een olie in
water emulsie.
Oliesubstantie van Body&Bess in
aanraking met de huid via een olie in
water emulsie.
Bij aanraking met de huid via een olie in water emulsie, vormt iedere olie altijd kleine bolvormige
deeltjes. Hoe kleiner deze bolvormige deeltjes, hoe meer raakpunten met de huid en hoe groter de
penetratie in de huid. Op de visuele voorstelling is er een duidelijk verschil tussen de structuur van
de olie van Body&Bess en de structuur van de olie van de meeste andere merken. (Gonry, 2013)

Percentage van frambozenpitolie in de Body&Bess producten
PROFESSIONAL LINE
Total Care
Total Care Intensive
Intensive Body Oil
Massage Oil
Cleansing Milk
Body Scrub
Facial Scrub
Day Cream
Very dry skin
Dry skin
Combination to oily
Night Cream
Very dry skin
Dry skin
Massage Cream
Cream Mask
Tonic
Anti-wrinkle serum
Deep repair serum

CARE LINE
10,0%
10,0%
60,0%
15,0%
7,0%
25,0%
26,0%
10,0%
10,0%
1,0%
10,0%
10,0%
5,0%
7,0%

Body Lotion
Body Lotion Intensive
Intensive Body Oil
Hand Lotion
Cleansing Milk
Body Scrub
Facial Scrub
Day Cream
Very dry skin
Dry skin
Combination to oily
Night Cream
Very dry skin
Dry skin

10,0%
10,0%
60,0%
10,0%
7,0%
25,0%
26,0%
10,0%
10,0%
1,0%
10,0%
10,0%

16,8%
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1.4

Effect van frambozenpitolie

Frambozenpitolie van Body&Bess heeft op lange- én op korte termijn zichtbare effecten op de huid.
Onmiddellijk na gebruik zal de huid zeer aangenaam en zacht aanvoelen omdat frambozenpitolie
zeer snel indringt in de huid. Door de snelle opname wordt de huid ook onmiddellijk gehydrateerd.
Na een periode van enkele weken zal de huid herstellen en, indien van toepassing, zal de roodheid
van de huid verminderen. Bovendien verhoogt frambozenpitolie de weerstand van de huid en
reduceert het pigmentvlekken. Omega- 6 (55% aanwezig in frambozenpitolie) heeft een
verbluffend effect op de droge en geprikkelde huid terwijl Omega- 3 (25% aanwezig in
frambozenpitolie) het sebum laat dalen en een positief effect zal hebben op de gemengde huid.
(Gonry, 2013)
De producten van Body&Bess genieten allemaal van de verschillende troeven van
frambozenpitolie.

Onmiddellijke effecten

Langetermijneffecten

Verzacht geprikkelde of rode huid

Doet pigmentvlekken vervagen

Verzorgende en verzachtende
werking bij insectenbeten

Verbetert droge huid en vette huid

Rehydrateert de huid
Vermindert roodheid
Beschermt tegen effecten van de zon
(niet geschikt als sunblock)

Werkt talgregulerend
Anti-aging
Verhoogt de weerstand
Positief effect bij probleemhuiden
zoals eczema en psoriasis

Vermindert schilfers
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2. Behandelingen
2.1 Gelaatsverzorging
De basisgelaatsverzorging is gericht naar het herstel en de heropleving van de veeleisende huid, in
het bijzonder voor de (zeer) droge en gevoelige huid . De Body&Bess gelaatsverzorging heeft als
doel de huidweerstand te versterken, de huid diep te voeden en te hydrateren en ervoor te zorgen
dat de huid er opnieuw soepel en gezond uitziet/aanvoelt.
De Body&Bess basisgelaatsverzorging bevat de volgende producten:
Body&Bess Cleansing Milk
Body&Bess Tonic
Body&Bess Facial Scrub
OPTIONEEL: Body&Bess Anti-wrinkle serum en/of Body&Bess Deep Repair&Moisturizing
Serum
Body& Bess Massage Cream
Body&Bess Cream Mask
Body&Bess Day Cream/Night Cream
Na afloop van deze gelaatsverzorging voelt de huid zacht en aangenaam aan. Door de intensieve
voeding en verzorging wordt de huidbarrière op een natuurlijke wijze hersteld en beschermd door
onder andere de plantaardige aanvulling van huidlipiden. Verder wordt de huid beschermd tegen
de invloed van vrije radicalen, fijne lijntjes worden geëgaliseerd en de huid wordt heel sterk
gehydrateerd en verzorgd.
Deze gelaatsverzorging wordt enkel door de schoonheidsspecialiste gegeven met de producten uit
het professionele gamma.
De producten die nodig zijn om deze basisgelaatsverzorging uit te voeren vindt u afzonderlijk terug
in dit hoofdstuk.
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2.2 Pakketten
Voor het uitvoeren van de gelaatsverzorging, werd een startpakket samengesteld. Bij aankoop van
dit pakket heeft u alles in huis om de volledige verzorging uit te voeren. Zo heeft u de kans om de
producten te leren kennen, de texturen aan te voelen en te polsen naar de feedback van uw
klanten. Na aankoop van dit pakket kan u nadien afzonderlijk de producten bijbestellen. (U hangt
dus niet vast aan minimale bestelhoeveelheden)
Inhoud pakket:
1x Cleansing Milk (300ml)
1x Tonic (500ml)
1x Facial Scrub (150ml) + 1x Facial Scrub GRATIS
1x Massage Cream (250ml)
1x Cream Mask (250ml)
1x Day Cream Very Dry Skin (150ml)
1x Day Cream Normal To Dry Skin (150ml)
1x Day Cream Combination To Oily Skin (150ml)
1x Serum Anti-wrinkle (10x3ml)
1x Serum Deep repair&moisturizing (10x3ml)
10x Pipet
- FREE BONUS: 1x Intensive Body Oil (200ml) = product van het jaar 2015-2016 en 2016-2017

Pakketprijs: 319 euro i.p.v. 401,4 euro
Voor informatie in verband met kostprijsberekeningen voor de behandeling, winstmarges van de
pakketten of voor andere vragen, gelieve te mailen naar info@bodyandbess.com

2.3 Opleidingen
Body&Bess voorziet gratis opleidingen voor haar klanten. Tijdens de opleiding krijgt u een
rondleiding in de productieruimte, leert u de producten beter kennen en wordt de
gelaatsverzorging aangeleerd zoals deze werd uitgewerkt door Body&Bess. Voor de opleidingsdata
en andere praktische informatie hieromtrent, mail naar info@bodyandbess.com.
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3. Productfiche
3.1

Professional Line

De professionele lijn van Body&Bess is speciaal ontwikkeld voor schoonheidsspecialistes. De
verpakkingen zijn ontworpen met oog op het behoud van de kwaliteit van de producten en met
oog op gebruiksvriendelijkheid. De producten uit dit gamma kunnen enkel en alleen aangekocht
worden met een BTW nummer. Dit kan zowel via de website (nadat u als professional een account
hebt aangemaakt) of via mail en/of telefoon.

Total Care (1000ml)
De Total Care van Body Bess is een totaalverzorgingsproduct dat zowel voor het lichaam als voor
hand- en voetverzorging gebruikt wordt. Total Care is geschikt voor alle huidtypes maar werd in het
bijzonder ontwikkeld voor de normale tot droge huid.
Body&Bess Total Care hydrateert, voedt en verzorgt de huid. Bovendien heeft ze een verzachtende
werking op een geprikkelde huid en heeft ze een anti- aging, anti-rimpel en verstevigende werking.
De Total Care van Body&Bess houdt de huid jong en soepel.

Gebruikstip: Gebruik de Total Care ter afwerking na een manicure of pedicure bij klanten zonder
specifieke huidproblemen.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Total Care
Naast frambozenpitolie, dat voor 10% aanwezig is, bevat de Total Care ook kokosolie en
schyzophyllan.
Kokosolie verhoogt de uitsmeerbaarheid van frambozenpitolie en Schyzophyllan werkt in op de
Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de cel wisseling, natuurlijke weerstand en de
bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen huidvernieuwing, geen
weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de werking van de
Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere Langerhanscellen
kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien zullen de
Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in frambozenpitolie) om
chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt. (Contipro, 2012) (Gonry, 2013)

Total Care

“Voelt zacht en is goed uitsmeerbaar. Trekt goed in. Positieve reacties van de klanten , reeds
vraag naar aankoop.”
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Total Care Intensive (1000ml)
De Total Care Intensive van Body&Bess is eveneens een totaalverzorgingsproduct dat zowel voor
het lichaam als voor hand- en voetverzorging gebruikt wordt. Total Care Intensive is speciaal
ontwikkeld voor de droge tot zeer droge huid en heeft een zwaardere, rijkere structuur omdat dit
product een water in olie oplossing is.
Body&Bess Total Care Intensive voedt en verzorgt de huid en zorgt voor een 24-uren hydratatie.
Bovendien heeft ze een verzachtende werking op een geprikkelde huid en heeft ze een anti- aging,
anti-rimpel en verstevigende werking. De Total Care Intensive van Body&Bess houdt de huid jong
en soepel.

Gebruikstip: Gebruik de Total Care Intensive ter afwerking na een manicure of pedicure bij klanten
met een (zeer) droge huid en/of specifieke problemen als kloofjes. De Total Care Intensive is ook
ideaal te gebruiken bij huidirritaties zoals eczema en psoriasis. Dit product biedt een diepe voeding,
hydratatie en herstel aan de huid en zorgt ervoor dat de rode, geïrriteerde huid gekalmeerd wordt.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Total Care Intensive
Naast frambozenpitolie, dat voor 10% aanwezig is, bevat de Total Care Intensive ook kokosolie en
schyzophyllan.
Kokosolie verhoogt de uitsmeerbaarheid van frambozenpitolie en Schyzophyllan werkt in op de
Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling, natuurlijke weerstand en de
bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen huidvernieuwing, geen
weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de werking van de
Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere Langerhanscellen
kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien zullen de
Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in frambozenpitolie) om
chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt. (Contipro, 2012) (Gonry, 2013)
De Total Care en Total Care Intensive zijn twee verschillende producten waarbij de
frambozenpitolie, de schyzophyllan en de kokosolie een gemene deler zijn. De ingrediëntenlijst van
beide producten vindt u in de bijlage.

Total Care Intensive

“Ruwheid en gespannen gevoel van de huid verdwijnen snel. Huid wordt voelbaar zachter,
soepeler en gladder. Masseert heel aangenaam. Zorgt voor een blijvend beschermlaagje.
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Intensive Body Oil (200ml)
PRODUCT VAN HET JAAR 2015-2016 en 2016-2017
De Intensive Body Oil van Body&Bess is een actieve lichaamsolie met meer dan 60% pure
frambozenpitolie en is geschikt voor alle huidtypes.
Body&Bess Intensive Body Oil heeft een optimaal verzachtend effect, zorgt voor een intensieve
verzorging en voeding en voorkomt veroudering van de huid. Bovendien zorgt deze lichaamsolie
voor een sterke rehydratatie na een langdurige blootstelling aan de zon. De olie wordt zeer snel
opgenomen in de huid waardoor ze geen vette of plakkerige sporen nalaat.
De Intensive Body Oil is ideaal om je huid een heerlijke behandeling te geven met een zachte,
uitsmeerbare olie vol actieve bestanddelen.

Gebruikstip: De Intensive Body Oil kan in het salon gebruikt worden bij meerdere toepassingen
voor zowel lichaam als gelaat. Gebruik deze olie bijvoorbeeld na de ontharing om roodheden
en/of irritaties te voorkomen of voeg een paar druppels van de olie toe in de vapozone voor extra
voeding.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Intensive Body Oil
Omdat de Intensive Body Oil voor 60% uit frambozenpitolie bestaat, komen de meeste actieve
bestanddelen dan ook uit de frambozenpitolie van Body&Bess.
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega-3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen. Doordat frambozenpitolie zeer snel indringt in
de huid, zal de Intensive Body Oil van Body&Bess geen vettige font nalaten, waardoor ze zeer
aangenaam en zacht gaat aanvoelen.
Naast de frambozenpitolie bevat de Intensive Body Oil van Body&Bess ook Canola Copolymer.
Canola Copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel
en verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Massage Oil (200ml)
De Massage Oil van Body&Bess is een actief werkende massageolie dat verzachtend en
ontspannend werkt op een vermoeide huid. De Massage Oil is geschikt voor alle huidtypes en mag
eveneens gebruikt worden op het gelaat.
Naast een aangename massagebehandeling biedt de Massage Oil van Body&Bess ook een
intensieve verzorging en voeding van de huid. Bovendien heeft de massageolie een verzachtende
werking op een geprikkelde huid en houdt ze de huid soepel en jong. Ideaal om vermoeide
spieren los te maken of je huid een heerlijke behandeling te geven met een zachte, uitsmeerbare
olie vol actieve bestanddelen.
De Massage Oil is een product dat enkel verkrijgbaar is voor de schoonheidsspecialiste, en dus niet
beschikbaar is voor particuliere verkoop.
De uitsmeerbaarheid van de Massage Oil wordt bevorderd door een toevoeging van paraffine.

Gebruikstip: verwarm de olie kort op voor gebruik! Ideaal bij hotstone massage of andere
massagetoepassingen.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Massage Oil
Naast de frambozenpitolie bevat de Massage Oil van Body&Bess ook Canola Copolymer. Canola
Copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Body Scrub (300ml)
De Body Scrub van Body&Bess zorgt voor een intensieve verzorging van het lichaam en is geschikt
voor alle huidtypes. De scrub is op basis van gemalen frambozenpitten en is daarom vrij van zand,
zout en microplastics. De Body Scrub bestaat voor 12,0% uit gemalen frambozenpitten.
De Body Scrub van Body&Bess verwijdert dode en verouderde huidcellen en zorgt voor een zachte
en frisse huid. Tijdens het gebruik vormt de scrub een witte emulsie op de natte huid, wat een
aangename behandeling garandeert en ervoor zorgt dat je na het masseren de scrub gemakkelijk
kan afspoelen.

Gebruikstip: Emulgeer de scrub voldoende met water voor een aangenaam en frambozenzacht
resultaat.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Body Scrub
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bezit de Body Scrub van Body&Bess een
unieke basis die niet alleen prettig aanvoelt, maar tevens de huid hydrateert. (Gonry, 2013)
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen.
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Facial Scrub (150ml)
De Facial Scrub van Body&Bess zorgt voor een intensieve verzorging van het gelaat en is geschikt
voor alle huidtypes. De scrub is op basis van gemalen frambozenpitten en is daarom vrij van zand,
zout en microplastics. De Facial Scrub bestaat uit 6,0% frambozenpitten.
De Facial Scrub van Body&Bess verwijdert dode en verouderde huidcellen en zorgt voor een
zachte en frisse huid. Tijdens het gebruik vormt de scrub een witte emulsie op de natte huid, wat
een aangename behandeling garandeert en ervoor zorgt dat je na het masseren de scrub
gemakkelijk kan afspoelen. De Facial Scrub van Body&Bess zorgt voor een milde peeling waarbij de
huid niet beschadigd wordt.
De scrubdeeltjes van de gezichtsscrub zijn aangepast aan het gelaat met een fijne korrel.

Gebruikstip: Emulgeer de scrub voldoende met water vooraleer aan te brengen op het gelaat.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Facial Scrub
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bezit de Facial Scrub van Body&Bess een
unieke basis die niet alleen prettig aanvoelt, maar hydrateert tevens de huid. (Gonry, 2013)
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen.

Facial Scrub

“Voor de Facial Scrub 10 op 10: na gebruik heb ik een superzachte huid.”
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Cleansing Milk (300ml)
De Cleansing Milk van Body&Bess biedt meer dan enkel een reiniging van het gelaat!
Het is een milde maar diepreinigende reinigingsmelk. Make-up en onzuiverheden worden op
natuurlijke wijze verwijderd.
Body&Bess Cleansing Milk hydrateert de huid en past zich aan aan elk huidtype, van normale over
droge en zeer droge huid tot gemengde en vette huid. Na gebruik van Body& Bess Cleansing Milk
voelt de huid heerlijk fris en zacht aan.

Gebruikstip: Emulgeer de Cleansing Milk met (voldoende) water en masseer in. Voor het
verwijderen van zware make-up brengt u wat reinigingsmelk aan op een wattenschijfje en laat u
even rusten op de huid.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Cleansing Milk
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bevat de Cleansing Milk van Body&Bess
ook GOSULIN IL en Biodine V.
GOSULIN IL zorgt voor de reiniging van de huid, is afkomstig van kokos en kan siliconen afbreken.
Verder is het ook verantwoordelijk voor de mildheid van de reiniging. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
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Day Cream (3 types)
Het professionele gamma van Body&Bess bezit drie types dagcrème die elk op hun beurt
aangepast zijn aan een verschillend huidtype. Zo bevat het gamma een dagcrème voor een droge
tot zeer droge huid, een droge tot normale huid en een dagcrème voor de gemengde tot vette
huid. De dagcrème voor een droge tot zeer droge huid en de dagcrème voor een droge tot
normale huid bevatten meer frambozenpitolie (10%) dan de dagcrème voor de gemengde huid
(1%). Dit omdat de frambozenpitolie van Body&Bess rijk is aan omega-6 (55%) en de producten
van Body&Bess hierdoor uitmuntende resultaten vertonen bij droge, gevoelige en prikkelbare huid.

Day Cream

Percentage frambozenpitolie

Day Cream Very dry skin

10%

Day Cream Normal to dry skin

10%

Day Cream Combination to oily skin

1%

Day Cream

“De producten geven een aangenaam gevoel en een gladde, soepele huid en
een natuurlijke uitstraling van het gelaat.”
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Day Cream very dry skin (150ml)
De Day Cream very dry skin spoort de huid aan om zich te vernieuwen. Dode en onesthetische
huidcellen worden verwijderd zodat de onderliggende cellen meer kans krijgen zich optimaal te
ontwikkelen. Daarnaast vult de dagcrème voor zeer droge huid verdwenen of beschadigde
huidlipiden aan en doet ze pigmentvlekken vervagen in de eigen huidskleur. Tot slot egaliseert ze
imperfecties, doet ze de eerste fijne lijntjes vervagen en verhoogt ze de weerstand.

Gebruikstip: De dagcrèmes zijn heel zuinig in gebruik. U hoeft dus slechts een beperkte
hoeveelheid te gebruiken

Actieve bestanddelen van Body&Bess Day Cream very dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream very dry skin ook Salmin,
Schyzophyllan, Moringa oil, Biodine V, Hyaluronan, Canola Copolymer, abrikozenolie en vitamine C.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien
zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega-6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
Moringa oil is een olie die veel omega- 9 bevat, die op zijn beurt de huid een aangenaam en
verzorgend gevoel geeft. Daarnaast zorgt Moringa oil voor een beschermlaagje en de
uitsmeerbaarheid van de dagcrème voor de droge tot zeer droge huid. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
Hyaluronan is een lichaamseigen suiker dat rijkelijk aanwezig is in kraakbeen en in onze huid. Een
droge en oudere huid heeft hyaluronan te kort.
De Day Cream very dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer zorgt voor een sterke
hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en verhoogt de soepelheid van de huid.
(TRI-K Industries)
De aanwezige abrikozenolie bevat nog extra natuurlijke vitamine E en zorgt voor een zeer
aangenaam gevoel bij een droge huid.
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Day Cream normal to dry skin (150ml)
De Day Cream normal to dry skin spoort de huid aan zich te vernieuwen. Dode en onesthetische
huidcellen worden verwijderd zodat de onderliggende cellen meer kans krijgen zich te
ontwikkelen. Daarnaast vult de dagcrème normale tot droge huid verdwenen of beschadigde
huidlipiden aan, doet ze pigmentvlekken vervagen in de eigen huidskleur en bevat ze een
natuurlijke UVA en UVB bescherming. Tot slot egaliseert ze imperfecties, doet ze de eerste fijne
lijntjes vervagen en verhoogt ze de weerstand.

Gebruikstip: De dagcrèmes zijn heel zuinig in gebruik. U hoeft dus slechts een beperkte
hoeveelheid te gebruiken

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Day Cream normal to dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream normal to dry skin ook,
Salmin, Schyzophyllan, Moringa oil, Biodine V, Hyaluronan, Canola copolymer en IBR-TCLC jojoba.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien
zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega-6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
Moringa oil is een olie die veel omega-9 bevat, die op zijn beurt de huid een aangenaam en
verzorgd gevoel geeft. Daarnaast zorgt Moringa oil voor een beschermlaagje en de
uitsmeerbaarheid van de dagcrème voor de droge tot normale huid. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
Hyaluronan is een lichaamseigen suiker dat rijkelijk aanwezig is in kraakbeen en onze huid. Een
droge en oudere huid heeft hyaluronan te kort.
De Day Cream normal dry to dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola
copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
IBR-TCLC jojoba bestaat uit drie componenten; Jojoba olie, Squalaan en tomatenextract (kleurloze
carotenen zoals Fyteen en Fytoflueen). Squalaan en tomatenextract (Fyteen en Fytoflueen)
beschermen beide het DNA van onze huidcellen en beschermen tegen UV licht. Daarnaast zorgt
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Squalaan voor de uitsmeerbaarheid en het tomatenextract (fyteen en Fytoflueen) voor
huidverjonging.

Day Cream Combination to oily skin (150ml)
De Day Cream combination to oily skin onderdrukt de talgafscheiding, verkleint poriën tot 50% en
onzuiverheden zoals puistjes, zwarte puntjes en cysten worden selectief weggepeeld. De huid
wordt geëgaliseerd en dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen meer kans krijgen om zich efficiënter te ontwikkelen.

Gebruikstip: De dagcrèmes zijn heel zuinig in gebruik. U hoeft dus slechts een beperkte
hoeveelheid te gebruiken

De actieve bestanddelen van Body&Bess Day Cream combination to oily skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream combination to oily skin
ook Salmin, Hyactive en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Hyactive laat, net zoals omega-3, het sebum dalen en zorgt zo voor de verwijdering van de
onzuiverheden. (Gonry, 2013)
De Day Cream combination to oily skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola
copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Night Cream (2 types)
Het professionele gamma van Body&Bess bezit twee types nachtcrème die elk op hun beurt
aangepast zijn aan een verschillend huidtype. Zo bevat het gamma een nachtcrème voor een
droge tot zeer droge huid en nachtcrème voor een droge tot normale huid. De twee types
nachtcrème hebben beide dezelfde werking, maar omdat een zeer droge huid nog sterker gevoed
moet worden, bevat de Night Cream very dry skin een hogere concentratie olie en zal hij de huid
nóg sterker gaan hydrateren.
Een nachtcrème voor een vette huid komt niet voor in het professionele gamma van Body&Bess
omdat een nachtcrème een voedende werking biedt en dit voor een gemengde tot vette huid niet
echt noodzakelijk is. Wie een gemengde huid heeft, wordt aangeraden de dagcrème ook ’s avonds
te gebruiken.

Night Cream

Percentage frambozenpitolie

Night Cream Very dry skin

10%

Night Cream Normal to dry skin

10%

Night Cream

“De nachtcrème vind ik heel goed. Hij is goed uitsmeerbaar en heeft een lekker
geurtje, echt zacht.”
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Night Cream very dry skin (150ml)
De Night Cream very dry skin van Body&Bess verhoogt de weerstand en vult verdwenen of
beschadigde huidlipiden aan. Dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen klaargemaakt worden voor hun volgende dagtaak.

Gebruikstip: De nachtcrèmes zijn heel zuinig in gebruik. U hoeft dus slechts een beperkte
hoeveelheid te gebruiken

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Night Cream very dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Night Cream very dry skin ook
Salmin, Schyzophyllan en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door elementen zoals schyzophyllan.
Bovendien zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
De Night Cream very dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola copolymer
zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en verhoogt de
soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Night Cream normal to dry skin (150ml)
De Night Cream normal to dry skin van Body&Bess verhoogt de weerstand en vult verdwenen of
beschadigde huidlipiden aan. Dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen klaargemaakt worden voor hun volgende dagtaak.

Gebruikstip: De nachtcrèmes zijn heel zuinig in gebruik. U hoeft dus slechts een beperkte
hoeveelheid te gebruiken

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Night Cream normal to dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Night Cream normal dry skin ook
Salmin, Schyzophyllan en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door elementen zoals schyzophyllan.
Bovendien zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
De Night Cream normal to dry skin van Body&Bess bevat ook Canola Copolymer. Canola
Copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)

Night Cream

De nachtcrème vind ik heel goed; hij is goed uitsmeerbaar en heeft een lekker geurtje, echt zacht.
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Tonic (500ml)
De Tonic van Body&Bess is een zachte maar actieve lotion die de huidbarrière op een natuurlijk
manier beschermt en herstelt.
Ze egaliseert fijne rimpels en reduceert de poriëndiameter. Verder heeft deze tonic een reinigende,
hydraterende en verzachtende werking en reguleert ze de sebumproductie.
De Body&Bess Tonic is geschikt voor elk huidtype.
Na het gebruik van deze Tonic voelt de huid fris en zacht aan.

Gebruikstip: Breng de tonic aan op een wattenschijfje en ga hiermee over het gelaat en de hals om
het ph van de huid terug in balans te brengen.

Actieve bestanddelen Body&Bess Tonic
Naast de bestanddelen uit het frambozenextract bevat de Body&Bess Tonic ook Galactoarabinan,
Agave Tequilana leaf extract, HySilk en Hyaluronic Acid.
Galactoarabinan, zorgt dat het vocht van de dieperliggende huidlagen (transepidermaal water)
minder gemakkelijk verloren geraakt en zorgt hierbij voor een langdurige hydratatie van de huid.
Bovendien vermindert deze polysacharide de eerste fijne lijntjes en zorgt ze dat de huid er stralend
uit ziet. (TRI-K, 2013)

Het extract van de Agave Tequilana vormt als het ware een ‘fluwelen netwerk’ met andere
aanwezige bestanddelen. Zo verrijkt ze de structuur van de tonic en verbetert ze de
uitsmeerbaarheid.
Verder zorgt dit component voor heel wat verbluffende effecten op onze huid;
Het extract is onder meer een verbeterde en bovendien natuurlijke ‘elastomeer’ (Een elastisch
materiaal – in dit geval onze huidcellen- neemt weer zijn oorspronkelijke vorm aan na verwijdering
van een externe belasting). Daarnaast zorgt dit extract voor een onmiddellijke en langdurige
verzachtende werking op onze huid. (Gova Group, 2014)
HySilk is een hyaluronzuur met een laag moleculair gewicht 1dat enerzijds de fysische
eigenschappen van de opperhuid kan veranderen (doordat ze grote hoeveelheden water kan
immobiliseren) en anderzijds een actieve werking heeft op de relatie tussen cellen waarbij ze een
positieve werking heeft op de intercellulaire communicatie. Daardoor heeft HySilk een positief
effect op de hydratatie van de huid en vermindert ze het vetgehalte van de huid. (Contipro, 2011)
Hyaluronic acid, ook gekend als hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht2, vormt een film
op de huid waardoor irritatie en invloed van luchtvervuiling afneemt. (Gova Group)
Voor een optimale hydratatie raadt men aan om een hyaluronzuur met een laag moleculair
gewicht te combineren met een hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht. (Gova Group)

1

Dit hyaluronzuur kan gedeeltelijk binnendringen in de huid wat zorgt voor een optimale hydratatie
Dit hyaluronzuur kan niet binnendringen in de huid, maar legt een film bovenop de huid, ter bescherming
van invloeden van buitenaf.
2
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Cream Mask (250ml)
Het crèmemasker biedt een hydraterende werking tot diep in de huid.
Ze herstelt de huidbarrière op natuurlijke wijze en zorgt voor een plantaardige aanvulling van onze
huidlipiden.
Verder biedt dit crèmemasker een intensieve voeding en verzorging van het gelaat en geeft ze een
weldoend anti-aging effect. Het masker versterkt de weerstand van de huid en doet de huid
zichtbaar heropleven.
Let wel: dit crèmemasker is niet geschikt voor de gemengde tot vette huid. Dit omdat de actieve
bestanddelen specifiek gericht zijn naar het herstel van de zeer droge en gevoelige huid.

Gebruikstip: Breng afhankelijk van de huidconditie (normaal/droog/zeer droog) een dunnere of
dikkere laag van het masker aan. Na de inwerktijd die varieert van 10 tot 20 minuten is het masker
bijna volledig opgenomen door de huid. Masseer de laatste resten in of neem deze af met de
Body&Bess Tonic voor een optimaal resultaat.

Actieve bestanddelen Body&Bess Cream Mask
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat het Body&Bess Cream Mask ook,
Brassica campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer, Biodine V, IBR- TCLC Jojoba en Hysilk.
Brassica campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer is een natuurlijk polymeer die zorgt voor een sterk
hydraterende werking, Ze vermindert bijvoorbeeld het vochtverlies tussen de cellen van de
opperhuid.
Daarnaast laat ze de huid stralen en zorgt ze voor een zacht en aangenaam gevoel. (TRI-k)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
IBR-TCLC jojoba bestaat uit drie componenten; Jojoba olie, Squalaan en tomatenextract (kleurloze
carotenen zoals Fyteen en Fytoflueen). Squalaan en tomatenextract (Fyteen en Fytoflueen)
beschermen beide het DNA van onze huidcellen en beschermen tegen UV licht. Daarnaast zorgt
Squalaan voor de uitsmeerbaarheid en het tomatenextract (fyteen en Fytoflueen) voor
huidverjonging.
Hysilk is een hyaluronzuur met een laag moleculair gewicht dat enerzijds de fysische
eigenschappen van de opperhuid kan veranderen (doordat ze grote hoeveelheden water kan
immobiliseren) en anderzijds een actieve werking heeft op de relatie tussen cellen waarbij ze een
positieve werking heeft op de intercellulaire communicatie. Daardoor heeft Hysilk een positief effect
op de hydratatie van de huid en vermindert ze het vetgehalte van de huid. (Contipro, 2011)
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Massage Cream (250ml)
De Body&Bess massagecrème zorgt tijdens de gelaatsmassage voor een intensieve voeding en
verzorging. Verder werkt deze massagecrème beschermend en biedt ze een anti- aging werking.
De Massage Cream van Body&Bess is geschikt voor elk huidtype.

Gebruikstip: Smeer de Massage Cream eerst even open tussen de handen alvorens aan te brengen
op de huid. Strijk de crème uit over decolleté en gelaat. Van zodra u de massage start, verandert de
crème structuur naar een olie structuur. Dit zorgt ervoor dat u gedurende 15-20min de massage
kan uitvoeren zonder dat de massagecrème stug begint aan te voelen voor uw klant en zonder dat
u de massage moet onderbreken om extra product te nemen.

Actieve bestanddelen Body&Bess Mas sage Cream
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Body&Bess Massage Cream ook
Agave Tequilana leaf extract.

Het extract van de Agave Tequilana vormt als het ware een ‘fluwelen netwerk’ met andere
aanwezige bestanddelen. Zo verrijkt ze de structuur van de massagecrème en verbetert ze de
uitsmeerbaarheid.
Verder zorgt dit component voor heel wat verbluffende effecten op onze huid;
Het extract is onder meer een verbeterde en bovendien natuurlijke ‘elastomeer’ (Een elastisch
materiaal – in dit geval onze huidcellen- neemt weer zijn oorspronkelijke vorm aan na verwijdering
van een externe belasting). Daarnaast zorgt dit extract voor een onmiddellijke en langdurige
verzachtende werking op onze huid. (Gova Group, 2014)
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Deep Repair&Moisturizing Serum (10x3ml)
Het Body&Bess Deep repair & moisturizing serum biedt een voedende en verzachtende werking.
Dankzij een hoge concentratie aan actieve bestanddelen wordt de huid diep gehydrateerd en
langdurig beschermd. Dit serum herstelt de droge en schilferige huid snel en aanhoudend.
Gebruikstip: Breng het serum aan voor de gelaatsmassage.

Actieve bestanddelen Body&Bess Deep Repair&Moisturizing Serum
Naast de actieve bestanddelen uit frambozenpitolie,bevat het Deep Repair&Moisturizing Serum ook
GOSULIN IL, GOSULIN RAO, IBR-TCLC JOJOBA, MACADAMIA NUT OIL, MORINGA OIL,
NEODERM 105, NEODERM IPP, NEODERM PTC, NEODERM TCC, SEABUCKTHORN PULP OIL
(=duindoorn) en extra vitamine E als belangrijkste actieve bestanddelen.

GOSULIN IL werkt verzachtend op de huid en verbetert de uitsmeerbaarheid van het serum.
Bovendien zorgt dit ingrediënt ervoor dat het serum niet vet of kleverig aanvoelt op de huid.
GOSULIN RAO biedt de huid een sterke hydratatie en verbetert de huidbarrière. Verder geeft
gosulin rao een beschermende werking tegen UV en vermindert hij oxidatieve stress.
IBR-TCLC JOJOBA is een antioxidant dat bestaat uit drie componenten; Jojoba olie, Squalaan en
tomatenextract (kleurloze carotenen zoals Fyteen en Fytoflueen). Squalaan en tomatenextract
(Fyteen en Fytoflueen) beschermen beide het DNA van onze huidcellen en beschermen tegen UV
licht. Daarnaast zorgt Squalaan voor de uitsmeerbaarheid en het tomatenextract (fyteen en
Fytoflueen) voor huidverjonging.
MACADAMIA NUT OIL is een plantaardige olie rijk aan natuurlijke vitamine E en omega-7. Het is
een huid identiek component dat voedzaam werkt en de huid beschermt tegen UV.
MORINGA OIL is eveneens een plantaardige olie die beschermend, verzachtend, hydraterend,
voedend en ontspannend werkt. Deze olie is rijk aan vitamine A en C.
NEODERM 105, NEODERM IPP, NEODERM PTC en NEODERM TCC zijn natuurlijke
componenten die verzachtend werken en de droge huid zullen verbeteren. Bovendien verhogen
ze de uitsmeerbaarheid en zorgen ze voor een langdurig zijdezacht gevoel na de behandeling.
SEABUCKTHORN PULP OIL is opnieuw een plantaardige olie die als antioxidant werkt en een
vitaliserende werking biedt aan de huid. Deze olie zorgt verder ook voor de regeneratie van de
huid en werkt als anti-aging component. Verder verbetert dit ingrediënt pigmentvlekken en is het
ideaal ter behandeling van een droge huid. Tot slot beschermt de seabuckthorn pulp oil onze huid
tegen UV.
Vitamine E is een antioxidant dat de huid beschermt tegen de vrije radicalen uit onze omgeving.
Bovendien werkt vitamine E ideaal als anti-aging component.
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Anti-Wrinkle Serum (10x3ml)
Het Body&Bess Anti-wrinkle serum beschermt het collageen tegen degradatie en maakt de huid
opnieuw effen en glad. Dit serum biedt een diepe en langdurige werking en herstelt de huid
onmiddellijk. De huid wordt zichtbaar versterkt en verzacht. Het Body&Bess Anti-wrinkle serum kan
tevens gebruikt worden bij verzorging van littekens.
Gebruikstip: Breng het serum aan voor de gelaatsmassage.

Actieve bestanddelen Body&Bess Anti-Wrinkle Serum
Het Body&Bess Anti-Wrinkle serum bevat AKOSKY APIUM, GLUTAPROL, GOSULIN AGAVE,
HYACTIVE (HA VLMV) POWDER, HYSILK (HA LMW) POWDER, IBR-GAPTURE en Schizophyllan
POWDER als belangrijkste actieve componenten.

AKOSKY APIUM verbetert de productie van collageen en beschermt en herschikt het collageen.
Verder werkt dit ingrediënt ook sterk hydraterend en beschermt het ons DNA. Belangrijk is ook de
uitmuntende werking op het uitzicht van littekens.
GLUTAPROL verbetert de elasticiteit van de huid en de kwaliteit van collageen. Het zorgt ervoor
dat rimpels verdwijnen en biedt dus een sterke werking tegen veroudering.
GOSULIN AGAVE werkt liftend en vermindert rimpels onmiddellijk. Bovendien geeft gosulin agave
ook een verzachtend gevoel aan de huid.
HYACTIVE (HA VLMV) POWDER is opnieuw een component dat een sterke werking biedt tegen
veroudering en de rimpels zal verzachten. Het ingrediënt verbetert ook de huidcohesie en
stimuleert de huidvernieuwing. Verder zal ook de poriëndiameter verkleinen bij gebruik van dit
serum.
HYSILK (HA LMW) POWDER zorgt ervoor dat het serum snel in de huid dringt en hydraterend
werkt tot in de diepere huidlagen. Bovendien vermindert hij ook de talgproductie van de huid.
IBR-GAPTURE is een effectieve vochtinbrenger en werkt sterk hydraterend. Dit component
verbetert de samenhang van de huid, de huidstructuur, de huidsterkte, het voorkomen van de huid
en de barrièrefunctie van de huid.
Schizophyllan POWDER verbetert de productie van collageen en stimuleert de huidvernieuwing.
Schizophyllan powder voorkomt/vermindert schade door de zon en werkt verzachtend op de huid.
Verder wordt de weerstand van de huid verbetert, wordt het collageen beschermd en werkt dit
ingrediënt tegen veroudering.
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3.2

Care Line

De Care Line van Body&Bess is speciaal ontwikkeld voor particuliere verkoop. Dit gamma loopt in
grote lijnen parallel met het professionele gamma van Body&Bess. De kleine verschillen zijn
gebaseerd op de wensen voor thuisgebruik. Naast de Body Lotion (=Total Care) & Body Lotion
Intensive (= Total Care Intensive) is er bijvoorbeeld ook een Hand Lotion. Deze is zeer eenvoudig
mee te nemen in de handtas en dus ook op verplaatsing zeer eenvoudig te gebruiken. Een tweede
verschil is de afwezigheid van de Massage Oil, Cream Mask, Massage Cream en de beide serums.
Deze producten vindt men niet terug in de Care Line van Body&Bess omdat ze specifiek gericht zijn
naar het gebruik in het salon en we met deze producten een meerwaarde willen creëren voor het
salon. Op die manier worden klanten aangespoord om hun basis verzorging dagelijks thuis uit te
voeren en om de 6tal weken langs te gaan bij de specialiste voor die extra voeding, hydratatie en
bescherming die de andere producten bieden.

Body Lotion (200ml)
De Body Lotion van Body&Bess is een totaalverzorgingsproduct voor het hele lichaam dat iedere
dag gebruikt kan worden. De Body Lotion is geschikt voor alle huidtypes maar werd in het
bijzonder ontwikkeld voor de normale tot droge huid. Vanwege zijn sterke hydratatie kan hij als
verzorgende lotion gebruikt worden na het zonnen.
Body&Bess Body Lotion hydrateert, voedt en verzorgt de huid. Bovendien heeft ze een
verzachtende werking op een geprikkelde huid en heeft ze een anti- aging, anti-rimpel en
verstevigende werking. De Body Lotion van Body&Bess houdt de huid jong en soepel.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Body Lotion
Naast frambozenpitolie, dat voor 10% aanwezig is, bevat de Body Lotion ook kokosolie en
schyzophyllan.
Kokosolie verhoogt de uitsmeerbaarheid van frambozenpitolie en Schyzophyllan werkt in op de
Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de cel wisseling, natuurlijke weerstand en de
bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen huidvernieuwing, geen
weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de werking van de
Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere Langerhanscellen
kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien zullen de
Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in frambozenpitolie) om
chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt. (Contipro, 2012) (Gonry, 2013)
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Body Lotion Intensive (200ml)
De Body Lotion Intensive van Body&Bess is eveneens een totaalverzorgingsproduct dat zowel voor
het lichaam als voor hand- en voetverzorging gebruikt wordt. Body Lotion Intensive is speciaal
ontwikkeld voor de droge tot zeer droge huid en heeft een vrij rijke structuur omdat deze
bodylotion een water in olie oplossing is. Door de rijke structuur is de Body Lotion Intensive ideaal
om de droge huid intens te voeden en verzorgen.
Body&Bess Body Lotion Intensive voedt en verzorgt de huid en zorgt voor een 24-uren hydratatie.
Bovendien heeft ze een verzachtende werking op een geprikkelde huid en heeft ze een anti- aging,
anti-rimpel en verstevigende werking. De Body Lotion Intensive van Body&Bess houdt de huid jong
en soepel.
De Body Lotion Intensive is ideaal te gebruiken bij huidirritaties zoals eczema en psoriasis. Dit
product biedt een diepe voeding, hydratatie en herstel aan de huid en zorgt ervoor dat de rode,
geïrriteerde huid gekalmeerd wordt.
Verder is deze crème ook de ideale after sun. Hij zal ervoor zorgen dat de huid na het zonnen
opnieuw gehydrateerd wordt en zal de rode huid verzachten en kalmeren.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Body Lotion Intensive
Naast frambozenpitolie, dat voor 10% aanwezig is, bevat de Body Lotion ook kokosolie en
schyzophyllan.
Kokosolie verhoogt de uitsmeerbaarheid van frambozenpitolie en Schyzophyllan werkt in op de
Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling, natuurlijke weerstand en de
bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen huidvernieuwing, geen
weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de werking van de
Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere Langerhanscellen
kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien zullen de
Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in frambozenpitolie) om
chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt. (Contipro, 2012) (Gonry, 2013)
De Body Lotion en Body Lotion Intensive zijn twee verschillende producten waarbij de
frambozenpitolie, de schyzophyllan en de kokosolie een gemene deler zijn. De ingrediëntenlijst van
beide producten vindt u in de bijlage.

Body Lotion
Intensive

“Body Lotion is zeer goed voor mijn extra droge benen. De producten voelen
zacht en “rijk” aan; aangenaam op de huid en laat niet te lang vette sporen na.”
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Hand Lotion (150ml)
De Hand Lotion van Body&Bess is een verzorgingsproduct dat speciaal ontwikkeld werd voor een
optimale handverzorging en zorgt voor een actieve voeding bij droge tot zeer droge handen.
Body&Bess Hand Lotion voedt en verzorgt de huid en zorgt voor een 24-uren hydratatie.
Bovendien heeft ze een verzachtende werking op een geprikkelde huid en heeft ze een anti- aging,
anti-rimpel en verstevigende werking. De Hand Lotion van Body&Bess houdt de huid jong en
soepel.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Hand Lotion
Naast frambozenpitolie, dat voor 10% aanwezig is, bevat de Hand Lotion ook kokosolie en
schyzophyllan.
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien
zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012) (Gonry, 2013)
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Intensive Body Oil (50ml)
PRODUCT VAN HET JAAR 2015-2016 EN 2016-2017
De Intensive Body Oil van Body&Bess is een actieve lichaamsolie met meer dan 60% pure
frambozenpitolie en is geschikt voor alle huidtypes.
Body&Bess Intensive Body Oil heeft een optimaal verzachtend effect, zorgt voor een intensieve
verzorging en voeding en voorkomt veroudering van de huid. Bovendien zorgt deze lichaamsolie
voor een sterke rehydratatie na een langdurige blootstelling aan de zon. De olie wordt zeer snel
opgenomen in de huid waardoor ze geen vettige of plakkerige sporen nalaat.
De Intensive Body Oil is ideaal om je huid een heerlijke behandeling te geven met een zachte,
uitsmeerbare olie vol actieve bestanddelen.
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Intensive Body Oil
Omdat de Intensive Body Oil voor 60% uit frambozenpitolie bestaat, komen de meeste actieve
bestanddelen dan ook uit de frambozenpitolie van Body&Bess.
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen. Doordat frambozenpitolie zeer snel indringt in
de huid, zal de Intensive Body Oil van Body&Bess geen vettige font nalaten, waardoor ze zeer
aangenaam en zacht gaat aanvoelen.
Naast de frambozenpitolie bevat de Intensive Body Oil van Body&Bess ook Canola Copolymer.
Canola Copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel
en verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Body Scrub (150ml)
De Body Scrub van Body&Bess zorgt voor een intensieve verzorging van het lichaam en is geschikt
voor alle huidtypes. De scrub is op basis van gemalen frambozenpitten en is daarom vrij van zand,
zout en microplastics. De Body Scrub bestaat voor 12,0% uit gemalen frambozenpitten.
De Body Scrub van Body&Bess verwijdert dode en verouderde huidcellen en zorgt voor een zachte
en frisse huid. Tijdens het gebruik vormt de scrub een witte emulsie op de natte huid, wat een
aangename behandeling garandeert en ervoor zorgt dat je na het masseren de scrub gemakkelijk
kan afspoelen.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Body Scrub
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bezit de Body Scrub van Body&Bess een
unieke basis die niet alleen prettig aanvoelt, maar hydrateert tevens de huid. (Gonry, 2013)
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen.
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Facial Scrub (75ml)
De Facial Scrub van Body&Bess zorgt voor een intensieve verzorging van het gelaat en is geschikt
voor alle huidtypes. De scrub is op basis van gemalen frambozenpitten en is daarom vrij van zand,
zout en microplastics. De Facial Scrub bestaat uit 6,0% frambozenpitten.
De Facial Scrub van Body&Bess verwijdert dode en verouderde huidcellen en zorgt voor een
zachte en frisse huid. Tijdens het gebruik vormt de scrub een witte emulsie op de natte huid, wat
een aangename behandeling garandeert en ervoor zorgt dat je na het masseren de scrub
gemakkelijk kan afspoelen. De Facial Scrub van Body&Bess zorgt voor een milde peeling waarbij de
huid niet beschadigd wordt.
De scrubdeeltjes van de gezichtsscrub zijn aangepast aan het gelaat met een fijne korrel.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Body Scrub
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bezit de Facial Scrub van Body&Bess een
unieke basis die niet alleen prettig aanvoelt, maar hydrateert tevens de huid. (Gonry, 2013)
De frambozenpitolie bevat voornamelijk omega -3 en -6, provitamine A en vitamine E.
Provitamine A wordt in het lichaam omgezet naar vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare
vitamine en helpt de weerstand van de huid te verhogen, gaat de huidveroudering tegen en
vermindert zichtbaar rimpels. Vitamine E is eveneens een vet-oplosbare vitamine en beschermt
tegen oxidatie. Omega- 3 verhoogt de weerstand en laat het sebum dalen, Omega- 6 repareert de
huid (voornamelijk van de zon), vermindert de roodheid, doet pigmentvlekken vervagen en
beschermt onze huid. Omega- 6 is voor 55% aanwezig in frambozenpitolie en Omega- 3 voor
25%. Aangezien Omega- 3 en -6 zeer snel penetreren in de huid, zal ook 80% van de
frambozenpitolie onmiddellijk in de huid indringen.

Scrubs

“De scrubs zijn zeer goed; ik heb een zeer zachte huid nadien. De witte kleur in contact met water
is heel fijn en geeft de indruk dat het product echt verzorgend is.”
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Cleansing Milk (150ml)
De Cleansing Milk van Body&Bess doet meer dan enkel een reiniging van het gelaat!
Het is een milde maar diepreinigende reinigingsmelk. Make up en onzuiverheden worden op
natuurlijke wijze verwijderd.
Body&Bess Cleansing Milk hydrateert de huid en past zich aan aan elk huidtype, van normale over
droge en zeer droge huid tot gemengde en vette huid. Na gebruik van Body& Bess Cleansing Milk
voelt de huid heerlijk fris en zacht aan.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Cleansing Milk
Naast de actieve bestanddelen van de frambozenpitolie bevat de Cleansing Milk van Body&Bess
ook GOSULIN IL en Biodine V.
GOSULIN IL zorgt voor de reiniging van de huid, is afkomstig van kokos en kan siliconen afbreken.
Verder is het ook verantwoordelijk voor de mildheid van de reiniging. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
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Tonic (200ml)
De Tonic van Body&Bess is een zachte maar actieve lotion die de huidbarrière op een natuurlijk
manier beschermt en herstelt.
Ze egaliseert fijne rimpels en ze reduceert de poriëndiameter. Verder heeft deze tonic een
reinigende, hydraterende en verzachtende werking en reguleert ze de sebumproductie.
De Body&Bess Tonic is geschikt voor elk huidtype.
Na het gebruik van deze Tonic voelt de huid fris en zacht aan.

Actieve bestanddelen Body&Bess Tonic
Naast de bestanddelen uit het frambozenextract bevat de Body&Bess Tonic ook Galactoarabinan,
Agave Tequilana leaf extract, HySilk en Hyaluronic Acid.
Galactoarabinan, zorgt dat het vocht van de dieperliggende huidlagen (transepidermaal water)
minder gemakkelijk verloren geraakt en zorgt hierbij voor een langdurige hydratatie van de huid.
Bovendien vermindert deze polysacharide de eerste fijne lijntjes en zorgt ze dat de huid er stralend
uit ziet. (TRI-K, 2013)

Het extract van de Agave Tequilana vormt als het ware een ‘fluwelen netwerk’ met andere
aanwezige bestanddelen. Zo verrijkt ze de structuur van de tonic en verbetert ze de
uitsmeerbaarheid.
Verder zorgt dit component voor heel wat verbluffende effecten op onze huid;
Het extract is onder meer een verbeterde en bovendien natuurlijke ‘elastomeer’ (Een elastisch
materiaal – in dit geval onze huidcellen- neemt weer zijn oorspronkelijke vorm aan na verwijdering
van een externe belasting). Daarnaast zorgt dit extract voor een onmiddellijke en langdurige
verzachtende werking op onze huid. (Gova Group, 2014)
HySilk is een hyaluronzuur met een laag moleculair gewicht 3dat enerzijds de fysische
eigenschappen van de opperhuid kan veranderen (doordat ze grote hoeveelheden water kan
immobiliseren) en anderzijds een actieve werking heeft op de relatie tussen cellen waarbij ze een
positieve werking heeft op de intercellulaire communicatie. Daardoor heeft HySilk een positief
effect op de hydratatie van de huid en vermindert ze het vetgehalte van de huid. (Contipro, 2011)
Hyaluronic acid, ook gekend als hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht4, vormt een film
op de huid waardoor irritatie en invloed van luchtvervuiling afneemt. (Gova Group)
Voor een optimale hydratatie raadt men aan om een hyaluronzuur met een laag moleculair
gewicht te combineren met een hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht. (Gova Group)

3

Dit hyaluronzuur kan gedeeltelijk binnendringen in de huid wat zorgt voor een optimale hydratatie
Dit hyaluronzuur kan niet binnendringen in de huid, maar legt een film bovenop de huid, ter bescherming
van invloeden van buitenaf.
4
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Day Cream (3 types)
Het Care gamma van Body&Bess bezit drie types dagcrème die elk op hun beurt aangepast zijn
aan een verschillend huidtype. Zo bevat het gamma een dagcrème voor een droge tot zeer droge
huid, een droge tot normale huid en een dagcrème voor de vette huid. De dagcrème voor een
droge tot zeer droge huid en de dagcrème voor een droge tot normale huid bevatten meer
frambozenpitolie (10%) dan de dagcrème voor de vette huid (1%). Dit omdat de frambozenpitolie
van Body&Bess rijk is aan omega-6 (55%) en de producten van Body&Bess over het algemeen
uitmuntende resultaten vertonen bij droge, gevoelige en prikkelbare huid.

Day Cream

Percentage frambozenpitolie

Day Cream Very dry skin

10%

Day Cream Normal to dry skin

10%

Day Cream Combination to oily skin

1%

Day
Cream

“De producten geven een aangenaam gevoel en een gladde, soepele huid en
een natuurlijke uitstraling van het gelaat.”

35

Day Cream very dry skin (50ml)
De Day Cream very dry skin spoort de huid aan om zich te vernieuwen. Dode en onesthetische
huidcellen worden verwijderd zodat de onderliggende cellen meer kans krijgen zich te
ontwikkelen. Daarnaast vult de dagcrème voor zeer droge huid verdwenen of beschadigde
huidlipiden aan en doet ze pigmentvlekken vervagen in de eigen huidskleur. Tot slot egaliseert ze
imperfecties, doet ze de eerste fijne lijntjes vervagen en verhoogt ze de weerstand.

Actieve bestanddelen van Body&Bess Day Cream very dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream very dry skin ook Salmin,
Schyzophyllan, Moringa oil, Biodine V, Hyaluronan, Canola copolymer, abrikozenolie en vitamine C.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien
zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
Moringa oil is een olie die veel omega- 9 bevat, die op zijn beurt de huid een aangenaam gevoel
geeft. Daarnaast zorgt Moringa voor een beschermlaagje en de uitsmeerbaarheid van de
dagcrème voor de droge tot zeer droge huid. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
Hyaluronan is een lichaamseigen suiker dat rijkelijk aanwezig is in kraakbeen en in onze huid. Een
droge en oudere huid heeft hyaluronan te kort.
De Day Cream very dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola copolymer zorgt
voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en verhoogt de
soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
De aanwezige abrikozenolie bevat nog extra vitamine E en zorgt voor een zeer aangenaam gevoel
bij een droge huid.

Day Cream normal to dry skin (50ml)
De Day Cream normal to dry skin spoort de huid aan zich te vernieuwen. Dode en onesthetische
huidcellen worden verwijderd zodat de onderliggende cellen meer kans krijgen zich te beter te
ontwikkelen. Daarnaast vult de dagcrème normale tot droge huid verdwenen of beschadigde
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huidlipiden aan, doet ze pigmentvlekken vervagen in de eigen huidskleur en bevat ze een
natuurlijke UVA en UVB bescherming. Tot slot egaliseert ze imperfecties, doet ze de eerste fijne
lijntjes vervagen en verhoogt ze de weerstand.

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Day Cream dry to normal skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream normal to dry skin ook,
Salmin, Schyzophyllan, Moringa oil, Biodine V, Hyaluronan, Canola copolymer en IBR-TCLC jojoba.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door suikers zoals schyzophyllan. Bovendien
zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
Moringa oil is een olie die veel omega- 9 bevat, die op zijn beurt de huid een aangenaam gevoel
geeft. Daarnaast zorgt Moringa oil voor een beschermlaagje en de uitsmeerbaarheid van de
dagcrème voor de droge tot normale huid. (Gonry, 2013)
Biodine V zorgt voor het algemeen herstel van de huid. Het houdt de huid intact, waardoor een
gevoelige, droge huid hersteld wordt. Biodine V zorgt ook voor de herstelling van een zongevoelige huid. (Gova Group)
Hyaluronan is een lichaamseigen suiker dat rijkelijk aanwezig is in kraakbeen en in onze huid. Een
droge en oudere huid heeft hyaluronan te kort.
De Day Cream very dry to dry skin van Body&Bess bevat ook Canola Copolymer. Canola copolymer
zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en verhoogt de
soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
IBR-TCLC jojoba bestaat uit drie componenten; Jojoba olie, Squalaan en tomatenextract (kleurloze
carotenen zoals Fyteen en Fytoflueen). Squalaan en tomatenextract (Fyteen en Fytoflueen)
beschermen beide het DNA van onze huidcellen en beschermen tegen UV licht. Daarnaast zorgt
Squalaan voor de uitsmeerbaarheid en het tomatenextract (fyteen en Fytoflueen) voor
huidverjonging.

Day Cream combination to oily skin (50ml)
De Day Cream combination to oily skin onderdrukt de talgafscheiding, verkleint poriën tot 50% en
onzuiverheden zoals puistjes, zwarte puntjes en cysten worden selectief weggepeeld. De huid
wordt geëgaliseerd en dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen meer kans krijgen om zich te ontwikkelen.
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De actieve bestanddelen van Body&Bess Day Cream combination to oily skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Day Cream combination to oily skin
ook Salmin, Hyactive en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Hyactive laat, net zoals omega-3, het sebum dalen en zorgt zo voor de verwijdering van de
onzuiverheden. (Gonry, 2013)
De Day Cream combination to oily skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola
copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)

Night Cream (2 types)
Het Care gamma van Body&Bess bezit twee types nachtcrème die elk op hun beurt aangepast zijn
aan een verschillend huidtype. Zo bevat het Care gamma een nachtcrème voor een droge tot zeer
droge huid en nachtcrème voor een droge tot normale huid.
Een nachtcrème voor een vette huid komt niet voor in het gamma van Body&Bess omdat een
nachtcrème een voedende werking biedt en dit voor een gemengde tot vette huid niet echt
noodzakelijk is. Wie een gemengde huid heeft, wordt aangeraden de dagcrème ook ’s avonds te
gebruiken
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Night Cream

Percentage frambozenpitolie

Night Cream very dry skin

10%

Night Cream normal to dry

10%

Night Cream very dry skin (50ml)
De Night Cream very dry skin van Body&Bess verhoogt de weerstand en vult verdwenen of
beschadigde huidlipiden aan. Dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen klaargemaakt worden voor hun volgende dagtaak.

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Night Cream very dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Night Cream very dry skin ook
Salmin, Schyzophyllan en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
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(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door elementen zoals schyzophyllan.
Bovendien zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
De Night Cream very dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola copolymer
zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en verhoogt de
soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)

Night Cream normal to dry skin (50ml)
De Night Cream normal to dry skin van Body&Bess verhoogt de weerstand en vult verdwenen of
beschadigde huidlipiden aan. Dode en onesthetische huidcellen worden verwijderd zodat de
onderliggende cellen klaargemaakt worden voor hun volgende dagtaak.

Actieve bestanddelen van de Body&Bess Night Cream normal to dry skin
Naast de actieve bestanddelen van frambozenpitolie bevat de Night Cream normal dry skin ook
Salmin, Schyzophyllan en Canola copolymer.
Salmin is een component afkomstig van Noorse zalmeitjes en heeft een verbluffend effect op de
huid. Salmin bevat een enzym die de huid herstelt via een unieke werkwijze. Enkel de dode en
beschadigde huidcellen worden selectief verwijderd terwijl de vaak gebruikte fruitzuren alle
(levende en dode) huidcellen vernietigen. Omdat de huid op een selectieve manier hersteld wordt,
worden de mooie en levende huidcellen zichtbaar en straalt de huid na een behandeling met
Salmin. (Gonry, 2016)
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Schyzophyllan werkt in op de Langerhanscellen. Langerhanscellen zorgen voor de celwisseling,
natuurlijke weerstand en de bescherming van de huid. Zonder de Langerhanscellen is er dus geen
huidvernieuwing, geen weerstand en geen bescherming! Hoe ouder de huid, hoe minder de
werking van de Langerhanscellen. Daardoor zal de huid minder vernieuwd worden. Oudere
Langerhanscellen kunnen wel gestimuleerd worden door elementen zoals schyzophyllan.
Bovendien zullen de Langerhanscellen en huidcellen Omega- 6 gebruiken (voor 55% aanwezig in
frambozenpitolie) om chemicaliën aan te maken die de weerstand van de huid verhoogt.
(Contipro, 2012)
De Night Cream normal to dry skin van Body&Bess bevat ook Canola copolymer. Canola
copolymer zorgt voor een sterke hydratatie van de huid, een zacht en aangenaam gevoel en
verhoogt de soepelheid van de huid. (TRI-K Industries)
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Bijlage
Ingrediëntenlijsten

Professional Line
Ingrediënten Total Care
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
COCOS NUCIFERA OIL
PHENOXYETHANOL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
XANTHAN GUM
POTASSIUM SORBATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
LACTIC ACID

Ingrediënten Total Care Intensive
AQUA
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
RUBUS IDAEUS SEED OIL
POLYGLYCERYL – 3 POLYRICINOLEATE
GLYCERIN
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
GLYCERYL STEARATE
PHENOXYETHANOL
MAGNESIUM SULFATE
PARFUM
POLYGLYCERYL – 3 RICINOLEATE
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL

Ingrediënten Intensive Body Oil
RUBUS IDAEUS SEED OIL
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL
ISOAMYL LAURATE
PARFUM
ISOAMYL COCOATE 1,0000
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
GLYCINE SOJA OIL
TOCOPHEROL
LECITHIN
BENZYL ALCOHOL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
BENZYL BENZOATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
SQUALANE
ASCORBYL PALMITATE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT

Ingrediënten Massage Oil
PARAFFINUM LIQUIDUM
RUBUS IDAEUS SEED OIL
CETEARYL ISONONANOATE
CETEARYL ETHYLHEXANOATE
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
PARFUM
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
ASCORBYL PALMITATE
GERANIOL
CITRONELLOL
ISOEUGENOL

Ingrediënten Body Scrub
RUBUS IDAEUS SEED OIL
RUBUS IDAEUS SEED
GLYCERIN
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
AQUA
ZEOLITE
PARFUM
SUCROSE LAURATE
SUCROSE PALMITATE
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
TOCOPHEROL
SUCROSE STEARATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
ASCORBYL PALMITATE
CITRONELLOL
CI 26100

Ingrediënten Facial Scrub
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED
ZEOLITE
PARFUM
SUCROSE LAURATE
SUCROSE PALMITATE
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SUCROSE STEARATE
TOCOPHEROL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
ASCORBYL PALMITATE
CITRONELLOL
CI 26100

Ingrediënten Cleansing Milk
AQUA 68,1300
RUBUS IDAEUS SEED OIL
ISOAMYL LAURATE
DISTARCH PHOSPHATE
GLYCERIN
CETEARYL ALCOHOL
SODIUM COCOYL GLUTAMATE
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
PARFUM
ISOAMYL COCOATE
PHENOXYETHANOL
GLYCERYL STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
SODIUM LAUROYL GLUTAMATE
XANTHAN GUM
CELLULOSE GUM
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
GLYCINE SOJA OIL
INULIN LAURYL CARBAMATE
LECITHIN
PHOSPHOLIPIDS
GLYCERYL OLEATE
LINALOOL
LACTIC ACID
STEARIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA STEROLS
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SQUALANE
BENZYL ALCOHOL
TOCOPHEROL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
ASCORBYL PALMITATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL

Ingrediënten Day Cream Very dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
POLYMETHYL METHACRYLATE
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
ISOAMYL LAURATE
CETEARYL ALCOHOL
GLYCERIN
GLYCERYL STEARATE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
OLIVOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
GLYCERYL OLEATE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
ETHYL ASCORBIC ACID
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
SUCROSE STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
PHOSPHOLIPIDS
STEARIC ACID
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
PARFUM
XANTHAN GUM
SQUALANE
ISOAMYL COCOATE
PHYTOSPHINGOSINE
CELLULOSE GUM
GLYCINE SOJA STEROLS
HYDROGENATED OLIVE OIL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
POTASSIUM HYDROXIDE
LACTIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
INULIN LAURYL CARBAMATE
SODIUM BENZOATE
SODIUM HYALURONATE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
SCHIZOPHYLLAN
LINALOOL
TOCOPHEROL
VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT
POTASSIUM SORBATE
HEXYL CINNAMAL
BENZYL ALCOHOL
CERAMIDE 2
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
PROTEASE
HYDROLYZED EGG PROTEIN
CITRONELLOL

Ingrediënten Day Cream Normal to dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
CETEARYL ALCOHOL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
STEARIC ACID
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
PHENOXYETHANOL
PALMITIC ACID
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
XANTHAN GUM
PHOSPHOLIPIDS
SODIUM BENZOATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
SQUALANE
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LACTIC ACID
LINALOOL
GLYCINE SOJA STEROLS
HEXYL CINNAMAL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
SCHIZOPHYLLAN
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
ASCORBYL PALMITATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE

Ingrediënten Day Cream Combination to oily skin
AQUA
GLYCERYL STARCH
ISOAMYL LAURATE
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
ARGILLA
GLYCERIN
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERYL STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
CETEARYL ALCOHOL
RUBUS IDAEUS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
SALICYLIC ACID
STEARIC ACID
PALMITIC ACID
ISOAMYL COCOATE
SODIUM HYDROXIDE
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
PARFUM
XANTHAN GUM
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCERYL OLEATE
MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT
ETHYLHEXYLGLYCERIN
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
CELLULOSE GUM
LINALOOL
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
HEXYL CINNAMAL
SODIUM HYALURONATE
SQUALANE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE
TOCOPHEROL
CITRONELLOL

Ingrediënten Night Cream Very dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
CETEARYL ALCOHOL
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
GLYCERYL STARCH
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
PHENOXYETHANOL
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PHOSPHOLIPIDS
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
STEARIC ACID
PARFUM
HYDROGENATED OLIVE OIL
XANTHAN GUM
SODIUM BENZOATE
GLYCINE SOJA STEROLS
GLYCINE SOJA OIL
CELLULOSE GUM
SQUALANE
LECITHIN
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LACTIC ACID
INULIN LAURYL CARBAMATE
SODIUM HYALURONATE
TOCOPHEROL
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
ASCORBYL PALMITATE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
SCHIZOPHYLLAN
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE

Ingrediënten Night Cream Normal to dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
HYDROGENATED OLIVE OIL
PHOSPHOLIPIDS
STEARIC ACID
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
XANTHAN GUM
SODIUM BENZOATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
CELLULOSE GUM
LECITHIN
GLYCINE SOJA STEROLS
LACTIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
SQUALANE
LINALOOL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE

Ingrediënten Tonic
AQUA
ROSA DAMASCENA FLOWER WATER
GALACTOARABINAN
PROPANEDIOL
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER
LEVULINIC ACID
SODIUM BENZOATE
GLYCERIN
SODIUM LEVULINATE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
SUCROSE COCOATE
MALTOSE
AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT
PARFUM
ALCOHOL
SODIUM HYDROXIDE
RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT
SODIUM HYALURONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
CITRIC ACID
POTASSIUM SORBATE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
CI 17200

Ingrediënten Cream Mask
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
GLYCERIN
LIMNANTHES ALBA SEED OIL
CETEARYL ALCOHOL
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERYL STEARATE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
PHENOXYETHANOL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
GLYCERYL OLEATE
PARFUM
OLIVOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
PHOSPHOLIPIDS
CELLULOSE GUM
XANTHAN GUM
SQUALANE
GLYCINE SOJA STEROLS
STEARIC ACID
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
SODIUM HYALURONATE
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LACTIC ACID
LINALOOL
SODIUM BENZOATE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
POTASSIUM SORBATE
HEXYL CINNAMAL
BENZYL ALCOHOL
INULIN LAURYL CARBAMATE
POTASSIUM HYDROXIDE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
TOCOPHEROL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL

Ingrediënten Massage Cream
AQUA
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
RUBUS IDAEUS SEED OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
CETEARYL ALCOHOL
CETEARYL ETHYLHEXANOATE
CETEARYL ISONONANOATE
GLYCERIN
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
GLYCERYL STEARATE
PHENOXYETHANOL
ARGILLA
PARFUM
INULIN LAURYL CARBAMATE
XANTHAN GUM
SUCROSE LAURATE
GLYCINE SOJA OIL
MALTOSE
CELLULOSE GUM
LECITHIN
SUCROSE STEARATE
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LINALOOL
LACTIC ACID
HEXYL CINNAMAL
AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
TOCOPHEROL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
ISOEUGENOL

Ingrediënten Deep Repair&Moisturizing Serum
ISOAMYL LAURATE
RUBUS IDAEUS SEED OIL
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
CYCLOPENTASILOXANE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
ISODECYL NEOPENTANOATE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
CYCLOHEXASILOXANE
ISOPROPYL PALMITATE
ISOAMYL COCOATE
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
TOCOPHEROL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
PARFUM
VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT
SQUALANE
HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT OIL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
ISOEUGENOL

Ingrediënten Anti-Wrinkle Serum
AQUA
GALACTOARABINAN
GLYCERIN
PROPANEDIOL
PHENOXYETHANOL
ALGIN
CARRAGEENAN
CELLULOSE GUM
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
SUCROSE COCOATE
MALTOSE
XANTHAN GUM
CERATONIA SILIQUA GUM
SUCROSE
ETHYLHEXYLGLYCERIN
SODIUM HYALURONATE
PARFUM
SCHIZOPHYLLAN
SIMMONDSIA CHINENSIS LEAF EXTRACT
AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT
ALCOHOL
RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT
VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT
HEXYL KETOGLUTARATE ESTERS
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
APIUM GRAVEOLENS (CELERY) CALLUS EXTRACT
SODIUM METABISULFITE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SODIUM SULFITE
HEXYL ALCOHOL

Care Line
Ingrediënten Body Lotion
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
COCOS NUCIFERA OIL
PHENOXYETHANOL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
XANTHAN GUM
POTASSIUM SORBATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
LACTIC ACID

Ingrediënten Body Lotion Intensive
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
COCOS NUCIFERA OIL
PHENOXYETHANOL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
XANTHAN GUM
POTASSIUM SORBATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
LACTIC ACID

Ingrediënten Hand Lotion
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
COCOS NUCIFERA OIL
PHENOXYETHANOL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
XANTHAN GUM
POTASSIUM SORBATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
LACTIC ACID

Ingrediënten Intensive Body Oil
RUBUS IDAEUS SEED OIL
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL
ISOAMYL LAURATE
PARFUM
ISOAMYL COCOATE 1,0000
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
GLYCINE SOJA OIL
TOCOPHEROL
LECITHIN
BENZYL ALCOHOL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
BENZYL BENZOATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
SQUALANE
ASCORBYL PALMITATE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT

Ingrediënten Body Scrub
RUBUS IDAEUS SEED OIL
RUBUS IDAEUS SEED
GLYCERIN
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
AQUA
ZEOLITE
PARFUM
SUCROSE LAURATE
SUCROSE PALMITATE
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
TOCOPHEROL
SUCROSE STEARATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
ASCORBYL PALMITATE
CITRONELLOL
CI 26100

Ingrediënten Facial Scrub
RUBUS IDAEUS SEED OIL
GLYCERIN
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED
ZEOLITE
PARFUM
SUCROSE LAURATE
SUCROSE PALMITATE
CITRONELLYL METHYLCROTONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SUCROSE STEARATE
TOCOPHEROL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
ASCORBYL PALMITATE
CITRONELLOL
CI 26100

Ingrediënten Cleansing Milk
AQUA 68,1300
RUBUS IDAEUS SEED OIL
ISOAMYL LAURATE
DISTARCH PHOSPHATE
GLYCERIN
CETEARYL ALCOHOL
SODIUM COCOYL GLUTAMATE
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
PARFUM
ISOAMYL COCOATE
PHENOXYETHANOL
GLYCERYL STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
SODIUM LAUROYL GLUTAMATE
XANTHAN GUM
CELLULOSE GUM
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
GLYCINE SOJA OIL
INULIN LAURYL CARBAMATE
LECITHIN
PHOSPHOLIPIDS
GLYCERYL OLEATE
LINALOOL
LACTIC ACID
STEARIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
HEXYL CINNAMAL
GLYCINE SOJA STEROLS
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SQUALANE
BENZYL ALCOHOL
TOCOPHEROL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
ASCORBYL PALMITATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL

Ingrediënten Tonic
AQUA
ROSA DAMASCENA FLOWER WATER
GALACTOARABINAN
PROPANEDIOL
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER
LEVULINIC ACID
SODIUM BENZOATE
GLYCERIN
SODIUM LEVULINATE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
SUCROSE COCOATE
MALTOSE
AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT
PARFUM
ALCOHOL
SODIUM HYDROXIDE
RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT
SODIUM HYALURONATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
CITRIC ACID
POTASSIUM SORBATE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
CI 17200

Ingrediënten Day Cream Very dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
POLYMETHYL METHACRYLATE
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
ISOAMYL LAURATE
CETEARYL ALCOHOL
GLYCERIN
GLYCERYL STEARATE
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
OLIVOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
GLYCERYL OLEATE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
ETHYL ASCORBIC ACID
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
SUCROSE STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
PHOSPHOLIPIDS
STEARIC ACID
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
PARFUM
XANTHAN GUM
SQUALANE
ISOAMYL COCOATE
PHYTOSPHINGOSINE
CELLULOSE GUM
GLYCINE SOJA STEROLS
HYDROGENATED OLIVE OIL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
POTASSIUM HYDROXIDE
LACTIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
INULIN LAURYL CARBAMATE
SODIUM BENZOATE
SODIUM HYALURONATE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
SCHIZOPHYLLAN
LINALOOL
TOCOPHEROL
VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT
POTASSIUM SORBATE
HEXYL CINNAMAL
BENZYL ALCOHOL
CERAMIDE 2
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
PROTEASE

HYDROLYZED EGG PROTEIN
CITRONELLOL

Ingrediënten Day Cream Normal to dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
CETEARYL ALCOHOL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
STEARIC ACID
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
PHENOXYETHANOL
PALMITIC ACID
PARFUM
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
XANTHAN GUM
PHOSPHOLIPIDS
SODIUM BENZOATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
LECITHIN
CELLULOSE GUM
SQUALANE
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LACTIC ACID
LINALOOL
GLYCINE SOJA STEROLS
HEXYL CINNAMAL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
SCHIZOPHYLLAN
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
ASCORBYL PALMITATE
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE

Ingrediënten Day Cream Combination to oily skin
AQUA
GLYCERYL STARCH
ISOAMYL LAURATE
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
ARGILLA
GLYCERIN
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERYL STEARATE
POTASSIUM OLIVOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN
CETEARYL ALCOHOL
RUBUS IDAEUS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
SALICYLIC ACID
STEARIC ACID
PALMITIC ACID
ISOAMYL COCOATE
SODIUM HYDROXIDE
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
PARFUM
XANTHAN GUM
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCERYL OLEATE
MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT
ETHYLHEXYLGLYCERIN
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
CELLULOSE GUM
LINALOOL
BENZYL ALCOHOL
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
HEXYL CINNAMAL
SODIUM HYALURONATE
SQUALANE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE
TOCOPHEROL
CITRONELLOL

Ingrediënten Night Cream Very dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
CETEARYL ALCOHOL
PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
GLYCERYL STARCH
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
PHENOXYETHANOL
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PHOSPHOLIPIDS
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
STEARIC ACID
PARFUM
HYDROGENATED OLIVE OIL
XANTHAN GUM
SODIUM BENZOATE
GLYCINE SOJA STEROLS
GLYCINE SOJA OIL
CELLULOSE GUM
SQUALANE
LECITHIN
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
ETHYLHEXYLGLYCERIN
LACTIC ACID
INULIN LAURYL CARBAMATE
SODIUM HYALURONATE
TOCOPHEROL
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
ASCORBYL PALMITATE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
SCHIZOPHYLLAN
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN

PROTEASE

Ingrediënten Night Cream Normal to dry skin
AQUA
RUBUS IDAEUS SEED OIL
MORINGA OLEIFERA SEED OIL
GLYCERIN
SORBITAN STEARATE
DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH
CETEARYL ALCOHOL
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER
PHOSPHATE BUFFERED SALINE
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
PHENOXYETHANOL
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
PARFUM
HYDROGENATED OLIVE OIL
PHOSPHOLIPIDS
STEARIC ACID
HYDROGENATED VEGETABLE OIL
XANTHAN GUM
SODIUM BENZOATE
INULIN LAURYL CARBAMATE
GLYCINE SOJA OIL
CELLULOSE GUM
LECITHIN
GLYCINE SOJA STEROLS
LACTIC ACID
ETHYLHEXYLGLYCERIN
SQUALANE
LINALOOL
SAFFLOWER OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL ESTERS
HEXYL CINNAMAL
TOCOPHEROL
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ASCORBYL PALMITATE
SCHIZOPHYLLAN
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
GERANIOL
CITRONELLOL
HYDROLYZED EGG PROTEIN
PROTEASE

