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ITENUITintrinsieke
Veroudering

extrinsieke
Huidveroudering

kan succesvol bestreden worden met

NIET TE STOPPEN

natuurlijke veroudering engenetische voorbestemming

… werkt tot in de subcutis

EFFECTIEVE ANTI-AGING
Hoog moleculair hyaluronzuur
Lipo-fill-actief-middel-complex
Parakresse / Vitamines A+E+D
Avocado olie

met:

CEL ACTIEVE

Activeert de  subcutane huidlagen door de werkzame 
kracht van de lipomicroparels

Verbetert de elasticiteit van de huid

Activeert  lipogenese ( vetzuren synthese)

Voorkomt lipolyse (transformatie van vet naar vetzuren)

Expressielijntjes verminderen voor lange tijd 

Vermindert spiercontracties en zorgt voor een 
ontspannen  en gelijkmatige  huid

Versterkt de natuurlijke huidbarrière

Toepassing: Gebruik dit 24 uur huidverzorgingsproduct op de 
       probleemzones bij de rijpe huid

100ml is voldoende voor ong.150 behandelingen



… werkt tot in de subcutis

EFFECTIEVE ANTI-AGING
Laag moleculair hyaluronzuur en 
hoog moleculair hyaluronzuur
Lipo-fill-complex
Aqua Fill

CEL ACTIEVE

met:

De meest doeltreffende anti aging gel gebaseerd 
op  de nieuwste technologie. 

Voorkomt  structurele vetreductie die vet 
omzet in vetzuren

Activeert  lipogenese, de natuurlijke opvulling via
vetzurensynthese 

Vult op en lift vanuit de diepere huidlagen

Verfijnt poriën met 26%

Verbetert het huidoppervlak

Toepassing:  Bij elke behandeling aanbrengen na de 
        POWER AMPOULE op gelaat, hals en décolleté

100ml is voldoende voor ong.170 behandelingen

CEL COSMETICA

UNIQ10UE CONCENTRATEN – „MULTILEVEL“ HUIDVERZORGING
De enige producten in de wereld die het actieve-versnellingsmiddel : cell active Q10 bevatten
           - het ondersteunt de huidcellen wanneer de natuur de leeftijdsgebonden grenzen heeft bereikt
             (Coenzyme Q10 komt voor in elke levende  cel van ons lichaam , enkel de hoeveelheid neemt af 
              met de leeftijd)

UNIQ10UE Q10 is 100% NATUURLIJK + 100% BIO BESCHIKBAAR + 50 x HOGER in DOSERING

UNIQ10UE  CEL COSMETICA gebruikt alle actieve stoffen  in de hoogste concentratie om de 
huid zo lang mogelijk gezond en functioneel te houden.

UNIQ10UE CEL COSMETICA is een innovatief COSMETICASYSTEEM – dat de huid holistisch 
opbouwt zowel van BINNENUIT als van BUITENUIT 

Oog + Lippenmasker 

EPIDERMIS – Opperhuid

VAN BUITENUIT

VAN BINNENUIT

Stratum corneum – Hoornlaag
Stratum lucidum – Heldere laag

Stratum granulosum – Korrellaag
Stratum spinosum – Stekelcellige laag

Stratum basale – Basale cellaag

DERMIS / CORIUM – Lederhuid

SUBCUTIS – Bindweefsel

          Stratum pappilare – Papillaire laag
Stratum reticulare – Netvormige laag

STAMCEL
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SPECTRUM VAN ACTIES
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oog + lip Masker

Stamcellen

MET TOESTEL

… werkt tot in de stratum reticulare

INSTANT-LIFTING / SPIERONTSPANNEND

Hoog moleculair hyaluronzuur 
Parakresse
Theobroma Cacao
Aqua Fill Complex

CEL ACTIEVE
Voor behandelingen met toestel : ultrasonen,
iontophorese en meso elektroporatie

Zorgt voor langdurige  frisheid 

De huid wordt opgevuld en gelift vanuit de  
diepe huidlagen

Expressielijntjes worden aanzienlijk verminderd 

Aqua Fill Complex vermindert rimpels met 
36% en verfijnt de poriën met 26% (zie studie)

Stimuleert de regeneratie van collageen 
en elastinevezels

Ondersteunt het vermogen om de huidcellen 
te  vernieuwen

Toepassing: voor toepassingen met toestel :met ultrasonen, 
                      iontophorese of meso-elektroporatie

100ml is voldoende voor ong.150 behandelingen

met:



Q10 CEL GRANULAAT
…werkt tot binnen in 
de subcutis

Werkzaam in de DIEPE HUIDLAGEN,
waar  GEEN crème kan indringen!
Van  kop tot teen!

Is de snelste ENERGIELEVERANCIER
(UNI      UE Granulaat wordt al in het mondslijmvlies  geabsorbeerd 
                                      en is onmiddellijk beschikbaar voor elke cel)

Vult de cel aan met CELENERGIE

Versnelt de CELVERNIEUWING

Verbetert de HUIDELASTICITEIT

Is een uitermate sterke  ANTIOXIDANT

Ingrediënten :
Hoogst zuiver gechromatografeerd Q10 
saccharose, CMC.

Dosering:
Neem  dagelijks 1 maatlepel  Q10 granulaat direct in
de mond en laat  smelten .

… werkt tot in de stratum spinosum
REGENEREREND / VERMINDERT RIMPELS

Aloe Vera 
Vitamines A+E+C
Panthenol,  luxurious oils
Dermaxyl CL

CEL ACTIEVE
Beschermt tegen oxidatieve stress
Verminderd zichtbaar rimpels
Versterkt  de epidermis
Regenereert de door UV-beschadigde huid 

Verbeterd de natuurlijke huidfunctie

Stimuleert celcommunicatie

Versterkt lipidebarrière, verstevigt celstructuur

Verlicht spanning,vermindert schilferigheid  

TIP:Meng met Cell Fitness voor sterk  ANTI-AGING- MASKER

Toepassing: Dunne laag aanbrengen, zeer geschikt bij  droge huid 
alsook bij neurodermatitis, teleangiectasia, couperose, onstekingen

100 ml is voldoende  voor ong.150 behandelingen

CELL REPAIR is verkrijgbaar in 35 ml en 100 ml



ANTIOXIDATIEVE REINIGING

adansonia digitata  baobab-olie
theobroma cacao
vitamines E + C

met:

CEL ACTIEVE

Een speciale Anti- Aging Reinigingscrème

Beschermt de huid  tegen vochtverlies

Maakt de huid glad en beschermt de barrière  

Regenereert en verstevigt 

Is een sterke  antioxidant

Toepassing: Pomp 2 units  DEEP CLEAN in uw handpalm,
        laat schuimen met water en breng aan.

100ml is voldoende voor ong. 170 behandelingen

OOG + LIPPENMASKER
… werkt tot in de stratum spinosum

STRIJKT RIMPELS GLAD / CELBESCHERMING

Hoog moleculair hyaluronzuur
Imperata Cylindrica
Vitamines E+C

CEL ACTIEVE

Meest geavanceerde actieve antioxidant, beschermt 
tegen vrije radicalen en voortijdige huidveroudering 

Beschermt tegen UV licht en schadelijke milieu-invloeden

Langdurige rimpel „ push up“

Vermindert  wallen en donkere kringen, 
strijkt kraaienpootjes glad

Perfecte eerste hulp  voor droge en gesprongen lippen

Toepassing: Breng aan op de  delicate huid rondom de ogen 
                    en lippen. Laat enkele minuten inwerken

100 ml is voldoende  voor ong.150 behandelingen

CELL REPAIR is verkrijgbaar in 35 ml en 100 ml



STAMCEL Concentraat
… werkt tot in de stratum basale

VITALISEERT - BESCHERMT
Hoog moleculair hyaluronzuur 
Opuntus Ficus-Indica Stem-cactus
Malus Domestica

met:

CEL ACTIEVE

Vitaliseert en regenereert de stamcellen van de huid

Beschermt tegen UV stralen en oxidatieve stress

Beschermt tegen schadelijke milieu-invloeden

Het micro reliëf van de huid wordt gladder en zachter

Voorkomt foto-aging

Vermindert pigmentatie

Verfijnt de poriën

Toepassing: Geschikt voor elke huid. Breng een dunne laag aan onder uw  make-up 
                    Voor de rijpe huid :voeg  2 druppels CELL FITNESS toe voor extra hydratatie

100 ml is voldoende  voor ong.150 behandelingen

INDIVIDUEEL MENGBAAR
sodium chloride – Himalaya zout 
theobroma cacao

CEL ACTIEVE

Voorziet de huid van waardevolle mineralen

Verwijdert dode huidcellen op een natuurlijke wijze 

De huid kan vrij ademen en wordt grondig 
gereinigd en verstevigd 
Verhoogt het vermogen  actieve ingrediënten 
te absorberen  

Zuivert en werkt ontstekingsremmend 

Vermindert pigmentatie

Bevordert  celvernieuwing
Maakt de huid  glad 

Toepassing: Breng DEEP CLEAN aan op het gelaat en voeg PEELING MIX 
                    toe. Zachtjes met  cirkelvormige bewegingen inmasseren tot het 
                    volledig ingewerkt is.

DROOG BEWAREN
35ml is voldoende voor 
ong.70 behandelingen



POWER AMPOULE
… werkt tot in de  stratum reticulare

Super CELL ENERGIZER
Met laag moleculair 
hyaluronzuur en

CEL ACTIEVE

Stimuleert de huidvernieuwing 
Brengt droge en vette huidzones 
in balans

Hydrateert de diepere huidlagen 

Activeert de productie van collageen

Onmiddellijke boost voor de 
gestresseerde huid

Toepassing:  Breng meteen aan op een gereinigde huid en laat inwerken; 
                       vooral geschik voor een zichtbaar gedehydrateerde huid.
                       Schudden voor gebruik !

100ml volstaat voor ong. 150 BEHANDELINGEN

… werkt tot in de stratum reticulare

VERSTEVIGEND/ HYDRATEREND
Laag moleculair hyaluronzuur 
Imperata Cylindrica
Panthenol
Syn Tacks Complex en

CEL ACTIEVE

met:

Kan vermengd worden met elke crème 

Behoudt het osmotisch evenwicht in de cel 

Zorgt voor een onmiddellijke en langdurige frisheid

Beschermt en vernieuwt de verschillende collageen- 
molecules en structurele proteïnen van de huid

Zorgt voor een zichtbare verbetering 
van de elasticiteit en spankracht van de huid 

Opvallende vermindering van de rimpels

TIP:Meng met CellRepair voor sterk  ANTI-AGING- MASKER

Toepassing: Meng met uw favoriete huidverzorging of breng meteen aan op de huid.
 Behandeling voor de vette huid en  de huid die geen vette crèmes verdraagt (i.e.acne,
 rosacea) Ook geschikt voor toepassing met toestellen  

100ml is voldoende voor ong.150 behandelingen
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