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HSR ® LIFTING
ONTVOUW UW SCHOONHEID.

BABOR –
SCHOONHEID IN HET TEKEN VAN DE ROOS.

WETENSCHAP. Alles begon in 1956 met een zwarte

roos, het symbool van volmaakte schoonheid. Als pionier van
de professionele huidverzorging verlegt BABOR sindsdien de
grenzen in het huidverzorgingsonderzoek Made in Germany.
Tot op de dag van vandaag is het onze gepassioneerde drijfveer, het verlangen naar individuele schoonheid te vervullen.

PRECISIE. Onze precisieformules zijn gebaseerd op de

meest innovatieve werkstoffen en bereiken in combinatie met
de kennis op het gebied van behandelingen van de BABOR
schoonheidsspecialiste maximale, individuele resultaten.

WERKING. Op deze manier worden de meest innovatieve werkstoffen en methoden perfect op elkaar afgestemd
en zorgen voor buitengewone resultaten met een bijzondere,
luxueuze verwenbelevenis.

WETENSCHAP
PRECISIE
WERKING

MADE IN GERMANY

DE KUNST VAN PRECIEZE HUIDVERZORGING.

HSR ® lifting

UW PERSOONLIJKE ANTI-RIMPEL EXPERT.
U houdt van uw individualiteit? Wist u dat uw rimpeltjes net zo individueel zijn als dat u
bent? Want een rimpel is niet meteen een rimpel. Het ontstaan ervan is een complex proces
– en het middel om het tegen te gaan een luxueuze compositie. De nieuwe BABOR antirimpel serie HSR® lifting doorbreekt de gouden standaard van de anti-rimpel verzorging.

1

MULTITENDYN PLUS
Extracten uit sojabonen, erwten en gierst
verminderen in combinatie met tanninezuur
rimpels, verstevigen het weefsel en
maken het huidoppervlak glad.

2

LUPINE
Lupine-extracten verbeteren de huidelasticiteit
en herdefiniëren de
gezichtscontouren

3 CARNOSINE
Het aminozuur L-carnosine
4

RELAXO PEPTIDE
Oligopeptiden uit hibiscuszaden verminderen mimische
rimpels door reductie van de
spiercontracties.

vermindert door glycatie
(versuikering) ontstane
rimpels.

5 NEURO-RECEPTOR-PEPTIDE
Hexapeptide-47 vermindert plissérimpels

en zorgt voor een gladmakend effect door
reductie van het transepidermale
waterverlies.

VIJF HOOGWAARDIGE WERKSTOFFEN.
Onze sterke anti-rimpel precisieformule werkt uitgebreid tegen de meest verschillende
rimpels zoals mimische rimpels, gravitatierimpels, plissérimpels en tegen een van haar
hoofdoorzaken: verlies aan spankracht.

HSR ® lifting
extra firming
hand cream

HSR ® lifting
extra firming serum

HSR ® lifting
extra firming
eye cream

HSR ® lifting
HSR ® lifting
extra firming foam
mask

extra firming cream
rich

HSR ® lifting
extra firming
cream

PERFECT TEGEN RIMPELS.
VOOR HET TOTALE GLADMAKENDE EFFECT.
Elk afzonderlijk product van de HSR® lifting-producten is een perfect highlight van luxe en werking.
Gespecialiseerd op uw individuele behoeften maakt het op effectieve en zichtbare wijze strak. Samen zijn ze
een nog werkzamer schoonheidsritueel.
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*Aantoonbaar positief effect
bij 20 vrouwen in de leeftijd van 35–65 jaar na vier weken

BEWEZEN WERKZAAMHEID.
Nauwkeurig op elkaar afgestemd, laten de hoogwaardige werkstoffen mimische rimpels
(kraaienpootjes, fronsrimpels, voorhoofdrimpels, liprimpels), gravitatierimpels (neuslippenplooi,
mondhoeken en halsrimpels), plissérimpels (kreukels) duidelijk gereduceerd verschijnen. Een speciaal
extract uit de zijde acacia tilt het bovenooglid op en verstevigt het weefsel van het ooggebied.

HSR ® lifting TREATMENT
DE INNOVATIEVE ANTI-RIMPEL BEHANDELING.
VOOR DE HOOGSTE EISEN.
Ervaar uw persoonlijke lifting opnieuw en profiteer nu van de exclusieve voordelen van de nieuwe
HSR® lifting serie. De huid ziet er zichtbaar gladder uit en de contouren zijn strakker.

