Uw BABOR schoonheidsspecialiste begrijpt de natuur van uw huid:

De oorsprong van
diepgaande schoonheid
BABOR Cosmetics, Aachen, Germany.
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diePGaande sCHoonHeid
aan Het liCHt GeBraCHt

De diepzee. De oorsprong van alle leven. een fascinerende, geheimzinnige
kosmos. Ofschoon de diepten van de zee meer dan 60 % van de totale
aardoppervlakte innemen, is hierover minder bekend dan over de maan.
De gebieden die zich 2000 meter onder het zeeoppervlak bevinden, zijn
volledig zonder licht en herbergen nog ontelbare geheimen, mysteries en
geneeskrachten, die erop wachten om ontdekt te worden.
BABOR is doorgedrongen tot deze geheimzinnige wereld, om uit de diepten
van de zeeën de bijzonder kostbare werkstoffen voor de revolutionaire, luxe
anti-aging verzorging naar het daglicht te halen.

Werkstoffen uit een
andere wereld

Nadat het onderzoekers al gelukt
was om de zeer werk zame „BABOR
thermophilus“ uit de diepzee van de
Pacific bruikbaar te maken, is er nu
een nog grotere stap in de richting
van de oneindigheid aan schoonheid
gelukt. Uit een tot op heden onbekend micro-organisme uit de diepten
van de Zuidpoolzee werd na meer
dan 15 jaar onderzoek en ontelbare
tests één van de meest werk zame
anti-aging proteïne gewonnen –
glycocéane GP3.

Het zeldzame anti-aging proteïne
glycocéane GP3 in combinatie met
het energetische BABOR thermo
philus en het exclusieve green caviar
algae extract verenigen zich in het
Sea -telligent complex voor
een bijna magische anti-aging
werking: uitgebreide optimalisering
van de huidfuncties, effectieve
bescherming tegen vroegtijdige
huidveroudering en een aantoonbare
reductie van aanwezige ouderdomsverschijnselen.

BA BOR thermophilus:
een thermoactief micro-organisme
uit de diepzee van de Guaymas-baai.
Als hoeder van de jeugd beschermt
hij de cellen tegen stress en vrije
radicalen en optimaliseer t de celregeneratie. De huid ziet er energiek,
stralend en rozig fris uit.
BABOR thermophilus optimaliseer t
de huidbescherming

Sea -telligent
noemen we de unieke
combinatie van de werkstof fen van
B A B OR S e a C r e a t i o n

Naast het Sea-telligent complex intensiveren talrijke andere anti-aging
proteïnen, plantenextracten en een
werkzame voedingsstofcocktail
uit natuurlijke oliën de verjongende
werking op een tot nu toe onver
moede wijze.
Gl ycocéane GP3:
is één van de meest werk zame antiaging proteïnen en stimuleert de
groei van de fibroblasten en keratinocy ten. Collageen wordt opgebouwd, de huidvernieuwing versneld
en het weefsel verstevigd. De rimpeldiepte wordt duidelijk gereduceerd
en de huid zichtbaar verstrakt.

Glycoceane GP3 activeer t de huidvernieuwing

Green caviar algae ex tract:
een kostbaar gewonnen algenextract
uit Caulerpa lentillifera, ook genoemd green caviar, stimuleert de
laminine-5- en collageen-IV-pro
ductie. De epidermis wordt beter
verzorgd en de celcommunicatie via
de extracellulaire matrix geoptimaliseerd. De gezichtscontouren worden
duidelijker en steviger en de elas
ticiteit van de huid wordt duidelijk
verbeterd.

Green caviar algae ex tract ma ak t de contouren
steviger en de elasticiteit wordt verbeterd

DIEPGAANDE WERKING VOOR
MAGISCHE SCHOONHEID
Anti-rimpel: lijnen en rimpeltjes worden gladgemaakt
glycocéane GP3, green caviar algae extract, wheat proteïne

98 % huidverjonging*

Anti-aging: preventieve bescherming tegen huidveroudering
pearl proteïne, glycocéane GP3, BABOR thermophilus

Antioxidant: intelligente bescherming tegen radicalen
BABOR thermophilus, glutathion, tocopherol

96 % rimpelreductie*

Anti-roodkleuring: roodkleuringen worden verminderd
Provitamine B5, allantoïne, bisabolol

P ro- collageen: de elasticiteit van de huid wordt verbeterd
glycocéane GP3, green caviar algae extract, Sargassum turbinarioides

C elreparatie: de celvorming wordt geactiveerd,
de celregeneratie gestimuleerd
glycocéane GP3, green caviar algae extract, organisch silicium

H uidbescherming: de huid wordt beschermd –
de huidbarrière wordt opgebouwd
BABOR thermophilus, avocadine, squalaan

Vocht: intensieve hydratatie van de huid
Sargassum turbinarioides, wheat proteïne, milk proteïne

Uitstraling: het huidbeeld wordt verfijnd en gladgemaakt
organisch silicium, micropigmenten, silk proteïne

* A lle producten zijn zonder paraffine, parabenen en kleurstoffen bij

100 % verdraagzaamheid.
40 vrouwen in de leef tijd van 35 tot 60 jaar testten cream en serum gedurende vier weken.
98 % stelde een verjongend ef fect vast en 96 % gaf aan dat hun rimpels werden gereduceerd.
BABOR onderzoeks- en innovatiecentrum 2012

 italisering: de natuurlijke stofwisselingsfuncties
V
worden gestimuleerd
Sargassum turbinarioides, Pearl Protein

G ladheid: de huideigen lipiden worden gestimuleerd
BABOR thermophilus, silk proteïne, avocadine

De schoonheidswonderen
uit de diepzee:
BABOR SeaCreation
SeaCreation
THE CREAM
luxueuze anti-aging gezichtsverzorging

SeaCreation
THE CREAM RICH
luxueuze, bijzonder rijke anti-aging
gezichtsverzorging voor een droge huid

SeaCreation
THE EYE CREAM
luxueuze anti-aging oogverzorging

SeaCreation
THE SERUM
L uxueus anti-aging werkstofconcentraat
met een bijzonder hoog
aandeel BABOR thermophilus en
glycocéane GP3

Luxe, die onder
de huid gaat
Gun uw huid een luxueuze expeditie naar de diepzee. Ervaar in elke fase van
de luxe SeaCreation behandeling hoe de nieuwe, zeer werkzame ingrediënten
uit de diepten van de zeeën stap voor stap uw huid doorstromen en een
optimum aan uitstraling en jeugdigheid tevoorschijn toveren.
Het hooggeconcentreerde serum, aangebracht uit een Tigris-schelp, de
exclusieve crème ingemasseerd met warme obsidianen en koele koraalstenen
en twee intensief werkzame maskers laten uw huid er strakker, gladder en
jeugdiger uitzien.

Geniet van een tijd van
weergaloze ontspanning en
verheug u op de verra s sende resultaten
met BABOR SeaCreation

