Vernieuw uw huid
0% zuren, 100% natuurlijk

Multi-etnische cosmeceutica* die uw
teint ophelderen, huidveroudering
tegengaan, vette huid bestrijden …

In het instituut
Verjongende verzorging
Verzorging voor de rijpere huid
Ophelderende verzorging
Verzorging voor een vette huid
met neiging tot acne

BIJ U Thuis

Reinigingsmelk
Reinigingszeep
Kalmerende lotion
Evenwichtsherstellende lotion
Zachte scrub
Herstellend masker
Kalmerend masker
Vitaliteitsconcentraat
Revitaliserend serum
Gel voor oog- en lipcontouren
Hydraterende vitaminecrème
Hydraterende ophelderende crème
Hydraterende comfortcrème
BB Cream SPF 18
Natuurlijke bescherming SPF 18
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2B Bio peeling bevat 0% zuren, is 100% natuurlijk,
heeft een helende werking en pakt op innovatieve
wijze onvolkomenheden van de huid aan. Tekenen
van veroudering verdwijnen, de huid vernieuwt zich,
de teint licht op.
Respect voor je lichaam en jezelf.
Schoonheid vraagt door de jaren heen de
nodige verzorging. Onze nieuwe generatie
verzorgingsproducten 2B Bio Beauty ® vormt een
echte verjongingskuur, die de zichtbare tekenen van
huidveroudering vertraagt.
Dankzij de hoogtechnologische en kundig
samengestelde actieve bestanddelen, beantwoorden
de 2B Bio Beauty ® producten aan de verwachtingen
van de moderne man en vrouw, ongeacht hun leeftijd,
huidtype en leefmilieu. Onze expertise staat borg voor
een uiterst doeltreffend verzorgingsprogramma met
verbluffende resultaten.
Met dank voor uw vertrouwen,
Jean Michel LIBERT,
CEO
* Cosmeceutica: samentrekking van cosmetica en farmaceutica.
Cosmeceutische producten worden in de handel gebracht als cosmetische
producten. De term werd gecreëerd om formules te beschrijven die actieve
ingrediënten bevatten met een bepaald biologisch effect op de huid
(huidveroudering tegengaan). Een logische keuze voor ons merk.

Het principe?
In tegenstelling tot scrubs die slechts oppervlakkig
werken, start 2B Bio Peeling het exfoliatieproces
van binnenuit.
Het geheim van deze verzorging?
Net zoals ons organisme vreemde lichamen
afstoot, stimuleren de krachtige, 100% natuurlijke
bestanddelen de huid om de verstikkende dode
huidcellen los te laten.
Voor wie?
• Voor mannen en vrouwen, vanaf dertig jaar, om
huidveroudering te voorkomen en een stralende
teint te behouden.
Wanneer?
Als kuur van een maand, met één verzorging per
week. Twee kuren per jaar zijn ideaal. Tussen de
kuren iedere 4 à 6 weken onderhouden.

Voor professioneel gebruik

Het resultaat?
De huid is grondig gereinigd, het celmetabolisme
is gereactiveerd, rimpels en lijntjes zijn van
binnenuit opgevuld, verwijde poriën
zijn nauwer en pigmentvlekken zijn
vervaagd. Een stevige
opkikker die de huid
meteen mooier maakt.

in het instituut

Verjongende
verzorging
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Verzorging
rijpere huid
in het instituut
4

Het principe?
Hydraterende verzorgingsproducten bieden
hoofdzakelijk comfort. 2B Bio Beauty ® voert
bovendien meer zuurstof naar de hoornhuid.
Het geheim van deze verzorging?
Deze verzorging van uitzonderlijke kwaliteit bestaat
uit zuurstofrijke actieve bestanddelen, waardoor uw
huid optimaal kan ademen en zich beter herstelt en
vernieuwt in een vervuilde omgeving.
Voor wie?
• Voor een droge huid is dit de preventieve verzorging
bij uitstek.
• Voor de rijpere huid vertraagt 2B Bio Beauty ® de
vorming van vrije radicalen. Rimpels en tekenen
van veroudering vervagen zichtbaar.
Wanneer?
Als snelle oppepper of als kuur van twee maanden,
met één verzorging om de twee weken. Tussen de
kuren iedere 4 à 6 weken onderhouden.
Het resultaat?
De huid is verrijkt met zuurstof en ziet
er opnieuw stralend jong uit. Ze voelt
ongelooflijk zacht aan, wordt resistenter
en steviger.

Het principe?
Deze verzorging is bedoeld om het ophelderende
effect van onze 2B Bio Peeling nog te versterken.
Dit concept van verzorging-en-product pakt niet
alleen pigmentstoornissen aan, maar hydrateert uw
huid ook voor een optimaal comfort.
Het geheim van deze verzorging?
De originele werking van deze verzorging heeft een
exclusief ophelderend effect op de huid. Zo corrigeert
ze de hyperpigmentatie van de opperhuid en de
onsierlijke vlekken die de teint vaal maken.
Voor wie?
• Deze multi-etnische verzorging is geschikt voor elk
huidtype en elke huidskleur.
Wanneer?
Als kuur van twee maanden, met één verzorging om
de twee weken. Tussen de kuren iedere 4 à 6 weken
onderhouden.
Het resultaat?
Dit doeltreffende concept zorgt voor
een heldere, stralende en gave teint
(minder melaninekorrels, minder zichtbare
pigmentvlekken). De huid oogt
duidelijk jonger.

in het instituut

Ophelderende
verzorging
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Verzorging vette huid
met neiging tot acne
in het instituut
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Het principe?
Het innoverende peelingprincipe van deze verzorging
bevordert de verwijdering van mee-eters en
acnepuistjes en helpt de talgproductie te regelen.
Het geheim van deze verzorging?
De krachtige en natuurlijke actieve bestanddelen
van deze verzorging stimuleren de huid om de
verstikkende onzuiverheden af te stoten.
Voor wie?
• Voor adolescenten, voor mannen en vrouwen van
elke leeftijd, voor gelaat en lichaam.
Wanneer?
Als kuur van minstens vier verzorgingen naargelang
van de problemen, met één verzorging om de zeven à
tien dagen. Twee kuren per jaar zijn ideaal. Tussen de
kuren iedere 4 à 6 weken onderhouden.
Het resultaat?
De huid is diepgaand gezuiverd. Mee-eters en
ontstekingen zijn verdwenen, zodat de huid er
gaver en stralender uitziet.

bij u thuis

Het gamma
voor bij u thuis

Bio Net REINIGINGSMELK GELAAT & OGEN

Het principe? Alle sporen van klassieke of waterproof make-up van
gelaat en ogen verwijderen om de huid op ideale wijze voor te
bereiden op een hydraterende en voedende verzorging.
Het resultaat? De huid is gekalmeerd en verstevigd. Ze ziet
er gaver uit en is diepgaand gerevitaliseerd. Het vochtevenwicht
blijft behouden.
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Ref. 15000

Bio Pu reté REINIGENDE ZEEP VETTE HUID

Het principe? Deze reinigende zeep maakt de met talg verstopte
poriën weer vrij en voorkomt mee-eters en puistjes.
Het resultaat? De onzuiverheden zijn verdwenen, de huid
herademt en de teint licht op. Make-up houdt beter.
Ref. 15001

Bio Douc eu r Kalmerende lotion gevoelige huid

Het principe? Deze lotion versterkt de barrièrefunctie van een
droge, gevoelige en/of couperose huid, waardoor die een optimale
vochtbalans behoudt.
Het resultaat? De huid is zuiver en klaar om de actieve
bestanddelen van andere verzorgingsproducten op te nemen.

bij u thuis
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Ref. 15002

Bio Cla rté EVENWICHTSHERSTELLENDE LOTION VETTE HUID

Het principe? Deze lotion pakt de oorzaken van een glimmende
huid aan en neutraliseert de huidtoxines.
Het resultaat? De huid straalt licht en vitaliteit uit en krijgt een frisse
en matte teint.
Ref. 15003

Bio Gommage Zachte scrub

Het principe? Deze scrub verwijdert zachtjes de dode cellen die
de huid verstikken en de bacteriën op de opperhuid die mee-eters,
puistjes en rode vlekken veroorzaken.
Het resultaat? De huid is perfect gezuiverd en gereinigd.
Ze herademt en heeft weer de nodige energie om de celvernieuwing
te stimuleren. De teint is helderder en egaler en oogt weer jeugdig.
Ref. 15010

Bio Nut rition HERSTELLEND CREMEMASKER

Het principe? Dit crèmemasker pakt een droge huid, rimpels
en vermoeidheid aan en voorkomt en herstelt alle tekorten.
Het resultaat? De huid is opnieuw perfect gehydrateerd
en gevoed. Ze is weer soepel en voelt zijdezacht aan. De
gelaatstrekken zijn zichtbaar meer ontspannen. De teint straalt.

Ref. 15005

Bio Pu rifiant KALMEREND CREMEMASKER VETTE HUID

Het principe? Dit crèmemasker verwijdert alle toxines uit de
huid. Zo verfraait en kalmeert het de vette huid.
Het resultaat? De poriën en huidstructuur zijn fijner en de teint
is egaler. De gelaatstrekken zijn zichtbaar ontspannen.

Bio O xygel VITALITEITSCONCENTRAAT

Het principe? Deze superactieve anti-ageing gel helpt de
huidverouderende vrije radicalen te neutraliseren, de cellen te
vernieuwen en het intercellulaire cement te herstructureren.
Het resultaat? De huid is diepgaand verrijkt met zuurstof en
gerevitaliseerd. Ze herademt ... en beleeft een tweede jeugd.
De gelaatstrekken zijn meer ontspannen en de teint is stralender.
Ref. 15007

Bio Serum O2 REVITALISEREND SERUM

Het principe? Dit hooggeconcentreerde anti-ageing serum verhoogt
het O2-gehalte van de huid, bevrijdt de cellen van verstikkende
toxines, bevordert de collageenproductie, zorgt voor een
optimale hydratatie, versterkt de hydrolipidische film en geeft het
celmetabolisme een boost.
Het resultaat? Het serum laat de huid optimaal ademen en zorgt
ervoor dat ze zichzelf beter kan herstellen in een verontreinigde
omgeving. Het is een ideale ontgifter die de huid van haar
afvalstoffen ontdoet en haar zuurstofgehalte verrijkt. Rimpels
vervagen, alsof ze van binnenuit worden teruggeduwd. De huid is
beschermd tegen uitdroging en hervindt haar jeugdige uitstraling.

Ref. 15011

bij u thuis

Ref. 15006
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Bio Rega rd GEL VOOR OOG- EN LIPCONTOUREN

bij u thuis
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Het principe? De bijzonder tere oogomtrek is extra blootgesteld
aan huidverslapping. De lippen zijn voortdurend in beweging en
krijgen gemakkelijk verticale lijntjes. Dit verzorgingsproduct met
dubbele functie kalmeert trekkerigheid en beschermt de huid tegen
Ref. 15004
de aanvallen van tijd en milieu.
Het resultaat? Sporen van vermoeidheid verdwijnen in een oogopslag, wallen en donkere
kringen verminderen. De lijntjes rondom de lippen vervagen zichtbaar. De lippen zijn
beschermd en goed gehydrateerd.

Bio Hyd ravit HYDRATERENDE VITAMINECREME DAG & NACHT

Het principe? Deze formule geeft continu actieve bestanddelen af om de diverse
aanvallen (vervuiling, weersveranderingen, ultraviolette straling, hormonaal onevenwicht)
te bestrijden die de huid dagelijks ondergaat. De crème voedt de huid overdag en herstelt
ze ‘s nachts.
Het resultaat? De huid is perfect gehydrateerd en diepgaand
gevitamineerd, zodat ze beter stress, vermoeidheid en de
invloeden van tijd en milieu weerstaat. De huid is als nieuw:
gladder en soepeler. Rimpels en lijntjes vervagen. De teint is weer
Ref. 15008
fris en stralend.

Bio hyd raWhite HYDRATERENDE OPHELDERENDE CREME

Ref. 15052

Het principe? De zuivere en unieke ophelderende molecule van
deze crème respecteert de huidstructuur en heeft een remmend
effect op melanotropine. Ze werkt in op de vorming van
melanine, een pigment dat vlekken veroorzaakt, zoals sproeten,
ouderdomsvlekken en zwangerschapsmasker.
Het resultaat? Dit preparaat hydrateert en vermindert
pigmentvlekken die te wijten zijn aan veelvuldige blootstelling
aan de zon.

Het principe? De smeltende textuur van deze comfortcrème met lotusaccenten hydrateert
en voedt een droge huid diepgaand en continu. De crème bestrijdt de vorming van
vrije radicalen, versterkt het natuurlijke verdedigingssysteem
van de huid en beschermt tegen invloeden van buitenaf
(weersveranderingen, luchtvervuiling …).
Het resultaat? De huid is perfect gehydrateerd, heeft meer
weerstand en is strakker. Een ruwe, droge huid verandert in een
ongelooflijk zachte huid. Rimpels vervagen zichtbaar en de teint
oogt stralender.
Ref. 15012

Bio Défense BB Cream GEMIDDELDE BESCHERMING SPF18

Het principe? Deze getinte emulsie met beschermingsindex 18
camoufleert roodheid en onzuiverheden en beschermt de huid ook nog
eens doeltreffend tegen de schadelijke invloed van ultraviolette straling.
Het resultaat? Verzorging en bescherming in één! De huid oogt egaal
en ziet eruit alsof u net terugkomt van vakantie.

Ref. 15009 / 15092

Bio Défense NATUURLIJKE GEMIDDELDE BESCHERMING SPF 18

Ref. 15099

Het principe? Deze verzorgingscrème met beschermingsindex
18 beschermt de huid doeltreffend tegen de schadelijke invloed van
ultraviolette straling.
Het resultaat? De huid is perfect beschermd en verzorgd en kan
zich doeltreffend verdedigen tegen de dagelijkse schadelijke
invloeden van buitenaf.

bij u thuis

Bio Coc oon HYDRATERENDE COMFORTCREME
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Maak
kennis
met
onze
gepersonaliseerde
2B Bio Beauty® producten voor nóg betere resultaten.
De uitstekende reputatie en het professionalisme van
een volledig team dat voortdurend de beste resultaten
nastreeft: dat waren voor ons doorslaggevende
argumenten om deze erkende 2B Bio Beauty® partner
te selecteren.

Made in Europe Belgium by Libinvest
Ref. 822200 – www.2bbiobeauty.com

