Een professioneel behandelingssysteem
met 100% natuurlijke en biologische cosmetica.

NATURAL COSMETIC VISAGE

· DE KRACHT VAN DE NATUUR ·
De natuur is de essentie van schoonheid

Huidverjongend
Verstevigend
Acné
Pigmentatie

C.V. Primary Essence NL
Luiksingel, 31
1066JH Amsterdam

Droge huid
Gevoelig huid
Roodheid
Doffe huid

www.cvcosmetica.nl

QUINTA ESSENZA
CREAM
Gemaakt van biologische sesamolie,
biologische aloë vera, vitamine E en
plantaardige glycerine.
Voor elk huidtype.
Verpakking: 150 ml

MASK
Natuurlijk reinigend masker, herstellend
en met een hoog gehalte biologische
calendula. Bevat geen chemische
bestanddelen.
Voor elk huidtype.
Verpakking: 150 ml

PEELING
Peeling crème bereid met gemalen
cocosnootschaal, het helpt om dode
huidcellen te verwijderen.
Voor elk huidtype.
Verpakking: 150 ml
Vrij van parfums, te combineren met
Quinta Essenzas, plantaardige oliën
en essentiële oliën.

ARGAN OLIE
Het vloeibare goud uit Marokko
Unieke biologische olie, waarvan de
effectiviteit ondersteund wordt door
jarenlange traditie. Voedt de huid en
herstelt de huidcellen.
Geeft elasticiteit, zachtheid en een
mooie gloed.
Verpakking: 60 ml

Geconcentreerde essentiële oliën van
de hoogste kwaliteit

AGE STOP
Verjongend effect en voorkomt
veroudering en rimpels.
Actieve bestanddelen: essentiële oliën
van citroen, geranium, patchouli en
mirre.
Verpakking: 10 ml

JOJOBA OLIE

LIFTING

De naturlijke was die het vet oplost

Verstevigt en herstelt de dermis.
Actieve bestanddelen: essentiële olién
van geranium, cipres, citroen, munt en
rosmarijn.

In deze samenstelling zit 96% ceramiden
die de opperhuid herstelt en de soepelheid en vetsamenstelliing verbetert.
Verpakking: 60 ml

Verpakking: 10 ml

BALANCER
ROZENBOTTEL OLIE
De basis van de eeuwige jeugd
De basis van de eeuwige jeugd
Met bijna 80% essentiële vetzuren, helpt
en vertraagt de tekenen van het ouder
worden, versnelt het herstel van
littekenweefsel en vlekken.
Verpakking: 60 ml

Brengt vette huid in balans
Actieve bestanddelen: essentiële oliën
van sinaasappel, citroen, mandarijn,
lavendel en ylang-ylang.
Verpakking: 10 ml

BIOSATIN MASKER
Verjongend en revitaliserend
alginaatmasker Masker dat helpt bij de
verjonging van de huid en vermindert
wallen en donkere kringen onder de
ogen dankzij zeecollageen en
rijstpoeder. Revitaliseert de huid,
ontspant en verzacht dankzij het Roos
Damascena-extract.
Verpakking: 1000 gr

REAFIRMING CRYOMASKER
Verstevigend alginaatmasker
Masker dat de huid herstructureert en
opnieuw verstevigt dankzij het
spirulina-zeewier.
Een stevige en zachte huid met het
gevoel van frisse jeugd wordt zo
bereikt.
Verpakking: 1000 ml

GROENE KLEI MET
ALOË VERA
Voor gezichts- en lichaamsgebruik

Herstelt de droge en gevoelige huid
Actieve bestanddelen: essentiéle oliën
van sinaasappel, wierook, roos, kamille
en sandelhout.

Groene klei klaar voor gebruik
verbetert met de kracht van Aloë
Vera, is dankzij de absorptiecapaciteit
in staat om onzuiverheden en toxines
te verwijderen en mineralen en
sporenelementen te leveren.

Verpakking: 10 ml

Verpakking: 300 gr

CELL RENEW

