Wat mensen zeggen
over SUZANOBAGIMD ⁴ II

The SUZANOBAGIMD
next-generation line of products
• Klinisch onderzochte en dermatologisch geteste

“Retivance® Skin Rejuvenation
Complex heeft mijn zichtbare fijne
lijntjes en rimpeltjes sterk doen
verminderden. Ik kan nu dagelijks
retinal gebruiken, zonder enige
roodheid de volgende dag” ¶

ingrediënten en krachtige antioxidanten bieden een
effectieve behandeling met een milde uitwerking
• Een 3-stappenproces en daarom een eenvoudige
dagelijkse routine
• Geschikt voor alle huidtypes, inclusief de gevoelige
huid

Vraag je huidspecialist welke aanpak met
SUZANOBAGIMD voor jou het meest effectief is!

“Soothing Complex brengt
makkelijk aan en trekt snel de huid
in. Het heeft een kalmerend effect
en maakt mijn kleine imperfecties
minder zichtbaar”

“Na 6 weken gebruik van
Intensive Daily Repair is mijn huid
veel zachter en gladder geworden.
Het product smeert gemakkelijk
uit en wordt snel door de huid
opgenomen. Mijn make up kan ik
hierna perfect aanbrengen”

II
Gebruikerservaringen zijn niet afkomstig
van studie geïncludeerde patiënten.

Resultaten kunnen variëren.
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Reinig, bescherm en
vernieuw je huid met
SUZANOBAGIMD
Deze unieke productlijn bevat klinisch onderzochte ingrediënten
en antioxidanten en zorgt bij consistent dagelijks gebruik voor
een frisse en vernieuwde huid die er gezond en stralend uitziet.

Een volledige productlijn voor
gepersonaliseerde huidverzorging

De filosofie achter de
SUZANOBAGIMD lijn
Een 3-stappen proces voor een op maat gemaakte
huidverzorging is de kernfilosofie achter de
SUZANOBAGIMD productlijn.

CLEANSE
Foaming Cleanser
Een dik en luxueus microschuim reinigt mild en diep het overtollige talg,
make-up en andere onzuiverheden.

CLEANSE
Ontdoe de huid van vuil en andere onzuiverheden
om zo een schone basis te creëren voor het
aanbrengen van producten

Ieder product is
dermatologisch getest,
hypoallergeen, niet
irriterend en vrij van
parabenen en synthetische
geur- en kleurstoffen.

Balancing Toner
Verwijdert overtollig talg en onzuiverheden terwijl het de natuurlijke pH
waarde van de huid hersteld. Ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zoals
witch hazel, minimaliseren grove poriën en een vette huid.

Acne Cleansing Wipes‡
Voor de talgrijke en acnegevoelige huid. Het product is geformuleerd met
2% salicylzuur waardoor het acne verminderd en voorkomt, terwijl het de
huid op milde wijze reinigt en verfrist.

Cleansing Wipes‡
De perfecte oplossing voor mensen die vaak onderweg zijn. Met dit lichte
en compacte on-the-go product heb je de mogelijkheid om je huid snel en
op iedere gewenste plek en tijd te reinigen en te verfrissen. Met de zachte
en vochtige doekjes verwijder je eenvoudig en zonder gebruik van water
overtollig talg, make-up en andere onzuiverheden.

PROTECT
Soothing Complex Broad Spectrum SPF 25
Hydraterende formule welke de droge en gevoelige huid verzorgt en kleine
imperfecties met een lichte teint maskeert. Biedt tevens een breed spectrum
SPF bescherming tegen UVA en UVB straling.*

De SUZANOBAGIMD lijn pakt effectief de meest
voorkomende uitingen van huidveroudering aan,
zoals:
• Fijne lijntjes en rimpels
• Doffe, ruwe huidtextuur
• Eczematische en gevoelige huid
Deze productlijn is geschikt voor alle huidtypes,
inclusief de gevoelige huid.
*Alleen Soothing Complex Broad Spectrum SPF 25 biedt UVA en UVB bescherming.
§
PHA’s, polyhydroxyzuren.

RENEW
Vernieuw en verjong de huid
met klinisch bewezen
ingrediënten1 6

PROTECT
Bescherm je huid tegen
UV-straling7 * om proactief
de zichtbare tekenen van
veroudering te minimaliseren*

‡
* Toepassing van een uitgebreid zonbeschermingsprogramma, inclusief
het aanbrengen van een breed spectrum zonnebrand, het dragen van zonbeschermende kleding inclusief hoofddeksel, zonnebril en het vermijden van
de zon tussen 10:00 en 14:00 vermindert het risico op bepaalde soorten van
huidkanker en vroegtijdige huidveroudering.

RENEW
Intensive Daily Repair (IDR)
Hydraterende en verjongende dagcrème bevat PHA’s§ zoals gluconolacton
en lactobionzuur welke mild exfoliëren om grove poriën te verkleinen en de
tekenen van huidveroudering te minimaliseren.

Retivance Skin Rejuvenating Complex
Combineert retinaldehyde en andere klinisch onderzochte ingrediënten
om de complexiteit en textuur van de huid te verbeteren en fijne lijntjes en
rimpels te minimaliseren.

