
MAENINGFULL BEAUTY

Denk aan uw toekomst
™

Mijn moeder vertelde me ooit dat het gezicht dat je hebt op vijfentwintigjarige leeftijd, het gezicht is dat God je gegeven heeft. Maar het gezicht dat je hebt op vijftigjarige  
leeftijd, is het gezicht dat je verdiend hebt. Mijn moeder houdt van Meaningful Beauty®. Deze producten zijn voor haar. Ze zijn voor mijn zussen. Ze zijn voor u. Ze zijn voor alle 
vrouwen die er goed willen uitzien en daardoor ook vertrouwen uitstralen. 

Ik geloof dat  Meaningful Beauty de beste huidverzorging biedt die op de markt beschikbaar is. Ontdek het verschil. Laat rimpels vervagen. Verbeter de tint en de textuur van uw huid. 
Verminder roodheid en puistjes. Toon een gladdere, zachtere en stralendere huid.

De producten van Meaningful  Beauty zijn gespecialiseerde formules die u helpen uw huid te beschermen en te vernieuwen.  Het zijn producten die uw huid nu op een zinvolle manier  
behandelen om morgen een mooiere en jonger ogende huid te verkrijgen. Denk aan uw toekomst – want als u het niet doet, wie doet het dan wel?

Cindy Crawford

Bescherm en vernieuw

De voornaamste oorzaak van veroudering is de afbraak van collageen. Het collageen in de huid zorgt voor de stevigheid en de elasticiteit van de huid.

Meaningful Beauty®  is een exclusief huidverzorgingssysteem dat veroudering tegengaat door de huid jonger te maken en de zichtbare tekenen van veroudering te verminderen. Met minimum 
zeven belangrijke ingrediënten in elk van onze behandelingsformules zal Meaningful Beauty uw huid helpen beschermen en vernieuwen op een nieuwe en krachtige manier.

De antioxidant van eerste generatie

De essentie van de formules van Meaningful Beauty is een geavanceerd geheel van antioxidanten met inbegrip van een gepatenteerd meloenextract om de beschadigde huid  
te helpen verjongen. Ons extract is rijk aan een antioxidant van de ‘eerste generatie’ die oxidatieve stress helpt tegen te gaan en tegelijkertijd het herstellingsvermogen van de 
huid bevordert en de zichtbare tekenen van veroudering beperkt. Bovendien is ons meloenextract natuurlijk verrijkt met andere ingrediënten die de huid verjongen, zoals co-
enzym Q10, liponzuur en mineralen om de huid te revitaliseren voor een jongere, stralendere huidskleur.

Wat betekent dit voor u?

In slechts vier weken tijd helpt Meaningful Beauty de door de omgeving beschadigde huid te vernieuwen en jonger te maken, roodheid en puistjes te verminderen, ruwe huid te verzachten en beschadiging te herstellen.
Uw huid zal er stralender en jonger dan ooit uitzien. Uw poriën zullen kleiner lijken. Uw huid zal onmiddellijk gladder en zachter aanvoelen. Bij regelmatig gebruik kan Meaningful Beauty helpen uw huid te transformeren en de 
zichtbare tekenen van veroudering te verminderen. Geschikt voor alle huidtypes.

ECHTE RESULTATEN

Een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat  Meaningful Beauty® in slechts vier weken:

Rimpels laat vervagen De vochtigheid van de huid verbetert Roodheid vermindert
Puistjes vermindert De ruwe huid verzacht

CLEANSE
Huidverzachtend reinigingsmiddel

Reinigen is het belangrijkste wat u kunt doen voor uw huid, op voorwaarde dat u het correct doet. Meaningful Beauty® Cleanse is een niet-irriterende formule die uw huid niet berooft 
van essentiële oliën. De zachte, niet-schuimende textuur verwijdert make-up en onzuiverheden en maakt de huid schoon en stralend – niet gespannen en droog. Het is mogelijk dat u even 
moet wennen, maar wanneer u de resultaten ziet, zult u verliefd worden op uw gladde, zachte huid.

GEBRUIK: Gebruik het product ‘s ochtends en ‘s avonds om uw gezicht te reinigen. Opgelet – breng Cleanse rechtstreeks aan op de droge huid zonder water te gebruiken. 
Breng een vingertop van het product aan op gezicht en hals. Masseer dit in een zachte cirkelvormige beweging in. Spoel af. Gebruik een nat washandje voor een extra  
grondige reiniging (het washandje doet dienst als scrub).

Water  (eau),  propyleenglycol,  cetylalcohol,  natriumlaurethsulfaat,  slijmzuur,  stearylalcohol,  natriumlaureth  8-sulfaat,  magnesiumlaurethsulfaat,  magnesiumlaureth  8-sulfaat,  natriumolethsulfaat,  magnesiumolethsulfaat,  natriumhydroxide,  butylparaben,  ethylparaben, 
isobutylparaben, methylparaben, fenoxyethanol, propylparaben.

P     R     O     T E     C     T  
Dagcrème met antioxidanten 

Een degelijke huidbescherming gaat reeds ’s ochtends van start. Het product Protect bevat onze exclusieve combinatie van antioxidanten, alsook een plantaardig mengsel dat de huid hydrateert en 
jonger maakt. Het biedt eveneens bescherming tegen zowel UVA- als UVB-beschadiging, de voornaamste oorzaken van beschadiging door de zon en vroegtijdige veroudering. De unieke micro-
emulsieformule helpt hetvochtigheidsniveau van alle huidtypes in evenwicht te houden: normaal, vet of droog. U zult onmiddellijk een verschil voelen in de gladheid en zachtheid van uw huid. Wat 
nog belangrijker is, is dat u een dagelijkse dosis anti-verouderingsingrediënten aanbrengt om de teint te zuiveren, op te fleuren en te egaliseren.

GEBRUIK: Dagelijks aanbrengen na reiniging, ‘s ochtends en voor blootstelling aan de zon. Werkt met of zonder make-up.

Actieve Ingrediënten:  Avobenzon 3,0%,  octinoxaat  7,5%,  octisalaat  5,0%,  oxybenzon 5,0% Inactieve  Ingrediënten:  Water  (Aqua),  neopentylglycoldiheptanoaat,  dicaprylylcarbonaat,  butyleenglycol,  cetearylalcohol,  PeG-40-stearaat,  glycerylstearaat,  PeG-100-stearaat,  
dimethicon, glycerin, cucumis melo (meloen)-vruchtenextract,  ascorbylmethylsilanolpectinaat, arctostaphylos  Uva Ursi-bladerenextract, dikaliumglycyrrhizaat, magnesiumascorbylfosfaat, cholesterol, lecithine, gehydreerde plantaardige olie, biosaccharidegom-1, steareth-20,  
polysorbaat  60,  caprylylglycol,  ethylhexylglycerine,  hydroxyethylacrylaat/natriumacryloyl-  dimethyltauraatcopolymeer,  alcohol  denat.,  natriumhydroxide,  dinatrium eDtA,  kaliumsorbaat,  chloorfenesine,  fenoxyethanol,  geur  (parfum),  benzylbenzoaat,  benzylsalicylaat, 
butylfenylmethylpropional, citronellol, geraniol, hexylcinnamal, limoneen, linalool.
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R         E     S     T     O     R     E  
Nachtcrème tegen veroudering

Wanneer u slaapt, heeft uw huid nog belangrijk ‘herstelwerk’ voor de boeg. Het product Restore is speciaal ontworpen om de huid ’s nachts te behandelen. Onze 11 belangrijke  
ingrediënten helpen de beschadigde huid opnieuw jonger te maken door de stevigheid van de huid te verbeteren en de zichtbare tekenen van veroudering te verminderen.

De huid zal van de ene dag op de andere zachter en gezonder lijken. U zult gerevitaliseerd en verkwikt ontwaken. OPMERKING: Restore is een unieke nachtcrème, maar laat u niet 
misleiden door de lichte textuur. Het product verschaft intensieve vochtigheid en voedingsstoffen aan de huid.
GEBRUIK: ‘s Avonds aanbrengen op het aangezicht, na het reinigen
Water (Aqua), isononylisononanoaat,  ethylhexylpalmitaat,  prunus amygdalus dulcis (zoete amandel)olie,  polyglyceryl-10-distearaat,  polysorbaat 20, dicaprylylmaleaat,  polymethylmethacrylaat,  sacharose,  polyacrylaat-13, castorisostearaatsuccinaat,  maltooligosylglucoside,  
cucumis melo (meloen)-vruchtenextract, ascorbylmethylsilanolpectinaat, oryza sativa (rijst)-extract, hippophae rhamnoides-olie, magnesiumascorbylfosfaat, oplosbaar collageen, tripeptide-3, hexypeptide-9, cholesterol, lecithine,  retinylpalmitaat, palmitoylproline, tocoferol,  
tocotrienolen, decarboxycarnosine Hcl, jojobaalcohol, kaliumjojobaat, saccharomyces/zink-ferment, elaeis guineensis  (palm)-olie, gehydreerde plantaardige olie, magnesiumpalmitoylglutamaat, natriumpalmitoylsarcosinaat, gehydreerd zetmeelhydrolysaat, c12-20-alkylglucoside, 
c14-22-alcoholen, magnesiumaluminiumsilicaat, polyisobuteen, caprylylglycol, glycerine, butyleenglycol, hexyleenglycol, alcohol denat., dinatrium eDtA, ethylhexylglycerine, benzoëzuur, fenoxyethanol, geur (parfum), alfa- isomethylionon, benzylbenzoaat, benzylsalicylaat,  
butylfenylmethylpropional,  citronellol, geraniol, hexylcinnamal, limoneen, linalool.

E     Y         E     S  
Liftende oogcrème

De gevoelige huid rond de ogen stelt ons voor specifieke uitdagingen. Bestrijd wallen, donkere kringen en fijne lijntjes met Meaningful Beauty® Eyes. Onze formule die bijzonder rijk is aan 
antioxidanten helpt de huid te revitaliseren en vervaagt kraaienpootjes. Zorgvuldig geselecteerde plantaardige stoffen verwennen de huid en maken ze fris en stralend. Ogen die er moe uitzien,  
voelen steviger en gelift aan.
GEBRUIK: ’s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen na het reinigen en bevochtigen en voor het aanbrengen van de oogmake-up. Gebruik uw ringvinger om de oogcrème lichtjes en zachtjes kloppend 
aan te brengen (met uw wijsvinger zou u te veel druk uitoefenen).
Water (eau), cetearylethylhexanoaat, glycerine, aloe barbadensis-bladerensap, hamamelis virginiana-plantensap, polyacrylamide, zea mays (maïs)-olie, butyleenglycol, bisabolol, c13-14 isoparaffine, kigelia africana-vruchtenextract,  cucumis melo (meloen)-vruchtenextract,  
palmitoyl-druivenpitextract,  helianthus  annuus  (zonnebloem)-zaadolie,  glycine  soja  (sojaboon)-olie,  gehydreerde  palmolie,  tocoferylacetaat,  laureth-7,  octoxynol-11,  polysorbaat  20,  alcohol  denat.,  lecithine,  cholesterol,  magnesiumascorbylfosfaat,  sorbitanstearaat,  
magnesiumaluminumsilicaat, dikaliumglycyrrhizinaat, polysorbaat 60, xanthaangom, fenoxyethanol, chloorfenesine, methylparaben, benzoëzuur, geur (parfum), benzylbenzoaat, benzylsalicylaat, hexylcinnamal, linalool, citronellol, limoneen, geraniol, butylfenylmethylpropional.

GLOWING SERUM
Revitaliserend serum

Dit luxueuze serum, dat Dr. Sebagh zijn ‘geheim van het model’ noemt, is ontworpen om de huid glad te strijken en te verzorgen en tegelijkertijd de cellen te vernieuwen. Het bevat soja-eiwitten,  
plantaardige zeeproducten, mineralen en antioxidanten die de huid voeden, beschermen en nieuwe kracht geven en uw teint een jonge stalende gloed bezorgen.

GEBRUIK: ‘s Ochtends gebruiken voor het aanbrengen van de vochtinbrengende crème of op eender welk moment van de dag voor een snel opkikkertje en een stralend 
uiterlijk. Laat de huid het product volledig opnemen vooraleer u make-up aanbrengt.
Water (eau),  butyleenglycol,  gehydrolyseerde sojaproteïne, glycerine,  isostearylisostearaat,  propyleenglycol, arachidylalcohol,  natriumacrylaat/natriumacryloyldimethyltauraatcopolymeer, ascorbylmethylsilanolpectinaat,  triticum vulgare (tarwe)-zemelenextract, macrocystis  
pyrifera-extract,  laminaria  digitata-extract,  cucurbita  pepo  (pompoen)-vruchtenextract,  citrus  aurantium  dulcis  (sinaasappel)-schilolie,  gehydrolyseerde  tarweproteïne,  tocoferylacetaat,  ceratonia  siliqua-gom,  gehydrolyseerde  caseïne,  isohexadecaan,  polysorbaat  80, 
behenylalcohol, arachidylglucoside, natriumchondroitinesulfaat, magnesiumaspartaat, magnesiumaluminumsilicaat, zinkgluconaat, kopergluconaat, dipalmitoylhydroxyproline, octoxynol-11, polysorbaat 20, PVP, BHt, fenoxyethanol, chloorfenesine, methylparaben, benzoëzuur,  
geur (parfum), benzylbenzoaat, benzylsalicylaat, citronellol, limoneen, alfa-isomethylionon, geraniol, hexylcinnamal, butylfenyl methylpropional, linalool, citral, rood 4 (cI 14700).

BONUS     :  
L   I N E  D I F   F   U S E R
Capsules die rimpels doen vervagen

Onze Capsules met dubbel effect bevatten revolutionaire ingrediënten die op twee niveaus inwerken om het verschijnen van rimpels en fijne lijntjes te helpen verminderen. Deze hoogwaardige formule combineert cosmetische effecten op korte termijn en voordelen 
voor uw huid op lange termijn.

GEBRUIK: Open voorzichtig de capsule en breng de inhoud aan op het gezicht, de hals en de borst door middel van zachte opwaartse bewegingen. Laat drogen. Kan met of zonder make-up gebruikt worden (aanbrengen boven crème voor  
decolleté en hals).
Dimethicon, cyclopentasiloxaan, cetearyldimethiconkruispolymeer, ethylhexylpalmitaat, methylmethacrylaat/glycoldimethacrylaatkruispolymeer, silicadimethylsilylaat, butyleenglycol, natriumhyaluronaat, myristoylpentapeptide-8,  myristoyltetrapeptide-8.

D     É     C     O     L L E     T     É  
Crème voor hals en decolleté

Een superzachte formule die uw huid ter hoogte van de vaak verwaarloosde hals en decolleté zal verstevigen, bevochtigen en revitaliseren. De antioxidanten werken in op het niveau van de cellen terwijl de talrijke verzachtende  
middelen de huid fluweelzacht maken en een mooie glans bezorgen. Het voelt zalig aan om Décolleté te gebruiken, maar u kunt ook echte resultaten verwachten: een gladdere, zuiverdere huidtextuur en een egalere teint.

GEBRUIK: ’s Avonds aanbrengen na het reinigen. Over hals en decolleté uitstrijken met korte, opwaartse bewegingen. 

Décolleté zal ‘s nachts inwerken om uw huid te vernieuwen terwijl u slaapt. Voor bescherming overdag (belangrijk voor dit gevoelige en vaak blootgestelde gebied) draagt u steeds zonnebrandcrème.
Water (eau), glycerine, cetearylethylhexanoaat, dicaprylylmaleaat, polyacrylamide, dimethicon, octoxynol-11, cucumis melo (meloen)-vruchtenextract, magnesiumascorbylfosfaat, natriumhyaluronaat, fytinezuur, dikaliumglycyrrhizaat, tocoferylacetaat, gehydrolyseerde caseïne,  
cholesterol, ceratonia siliqua-gom, sorbitanstearaat, gehydreerde palmolie, lecithine, c13-14-isoparaffine, laureth-7, xanthaangom, magnesiumaluminumsilicaat, polysorbaat 20, polysorbaat 60, alcohol denat., benzoëzuur, chloorfenesine, methylparaben, fenoxyethanol, geur 
(parfum), benzylbenzoaat, benzylsalicylaat, butylfenylmethylpropional, citronellol, geraniol, hexylcinnamal, limoneen, linalool.

PURIFY
Diepreinigend masker

Een toevoeging van antioxidanten en zee-extracten zuivert de  gespannen huid, reinigt ze diep en doet haar herleven. Droge, dode oppervlaktecellen en onzuiverheden worden verwijderd – zo komt er een frisse huidskleur 
tevoorschijn met een helder en stralend uiterlijk.
GEBRUIK: Na het reinigen brengt u het product royaal aan op het volledige gezicht of de T-zone en laat u dit 15-20 minuten inwerken. Vermijd de zone rond de ogen. Spoel af met warm water. Gebruik het product twee keer per week, of om de twee dagen voor  
een vette huid.
Water (eau), kaoline, propyleenglycol, bentoniet, glycerine, stearinezuur, stearoxydimethicoon, macadamia ternifoli-zaadolie, laminaria digitata-extract, asparagopsis armata-extract, cucumis melo (meloen)-vruchtenextract, cucumis sativus (komkommer)-
vruchtenextract, ginkgo biloba-bladerenextract, eucalyptus globulus-bladolie,  magnesiumascorbylfosfaat,  natriumchondroitinesulfaat, cholesterol,  lecithine, PeG-5-sojasterol, isostearylisostearaat,  cellulosegom, gehydreerde palmolie,  alcohol denat., 
natriumhydroxide, citroenzuur, fenoxyethanol, butylparaben, ethylparaben, isobutylparaben, methylparaben, propylparaben, geur (parfum), benzylbenzoaat, benzylsalicylaat, hexylcinnamal, linalool, titaniumdioxide (cI 77891).

De dokter: Jean-Louis Sebagh

Meaningful Beauty® werd ontwikkeld in samenwerking met de internationaal geroemde cosmetische chirurg Dr. Jean-Louis Sebagh. Zijn werk werd reeds bejubeld in belangrijke mode- en schoonheidsmagazines en zijn patiënten,  
die regelmatig opduiken in de publiciteit, behouden een geweldige huid dankzij vaste bezoekjes aan zijn praktijk in Londen en Parijs. De formules van Meaningful Beauty zijn gebaseerd op dezelfde gespecialiseerde behandelingen  
met antioxidanten die Dr. Sebagh exclusief voor zijn patiënten ontwikkeld heeft.

"Met 20 jaar ervaring als cosmetisch chirurg weet ik dat wanneer u de juiste producten gebruikt voor uw huid, u een mooie, gezond ogende huid zult behouden in de toekomst,” aldus Dr. Sebagh.

Dr. Sebagh w e r d  o p g e l e i d  a a n  d e  U n i v e r s i t e i t  v a n  P a r i j s  e n  w a s  r e e d s  a c t i e f  a l s  V o o r z i t t e r  v a n  d e  F r a n s e  M e d i s c h e  V e r e n i g i n g  v o o r  L a s e r t h e r a p i e  e n  V o o r z i t t e r  v a n  d e  F r a n s e 
M a a t s c h a p p i j  v o o r  C o s m e t i s c h e  C h i r u r g i e .  H i j  v e r b l i j f t  m o m e n t e e l  i n  P a r i j s ,  e n  h e e f t  e e n  p r a k t i j k  i n  z o w e l  L o n d e n  a l s  P a r i j s .

WAARSCHUWING: Uitsluitend  voor  uitwendig  gebruik.  Buiten  het  bereik  van   kinderen  bewaren.  Vermijd  het  gebied  rond  de  ogen.  Indien  er  contact  met  de  ogen  heeft 
plaatsgevonden, zacht en grondig met water spoelen. Stop met het gebruik van het product indien er uitslag of irritatie verschijnt. Indien de irritatie niet verdwijnt, raadpleeg dan uw arts.
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