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Onze kracht

ABOUT US
Toskani komt oorspronkelijk uit Barcelona en
begon in de jaren 50 als apotheek. Het was een
échte familiebedrijf. Gaandeweg ontdekte ze
dat klanten steeds vaker vroegen naar bepaalde
cosmetica. Vanuit dat oogpunt hebben ze met
hun farmaceutische kennis, onderzoek en
ontwikkeling gedaan naar nieuwe producten
voor alle medische disciplines.

Alle formules zijn uniek en zijn het resultaat
van langdurig onderzoek in het laboratorium.
Toskani investeert constant in ‘onderzoek &
ontwikkeling’ om oplossingen te ontwikkelen
die de kwaliteit van de huid verbeteren met
technologische geavanceerde bioactieve
stoffen. Deze worden zorgvuldig geselecteerd
om de beste resultaten te bereiken.

Het leveren van esthetische en
dermatologische oplossingen is waar Toskani
voor staat. Al meer dan 30 jaar heeft Toskani
zich aangepast aan steeds complexere markt
voor huidverbeterende producten door zich
te focusen op het bereiken van het best
mogelijke estetische resultaat.

Toskani werkt uitsluitend met hoge
percentages van de door dermatologen meest
gewaardeerde ingrediënten zoals glycolzuur,
retinol, melkzuur, hyaluronzuur, peptiden en
vitamine A, B, C en E.

Inmiddels is Toskani koploper op het gebied
van innovatie en anticiperen ze op de
toenemende behoeften van iedere huidtype.

De speciale formuleringstechnologie
garandeert dat het tot in de dieper gelegen
huidlagen worden gebracht en zo van
binnenuit zorgen voor huidverbetering.

‘ALLE FORMULES ZIJN UNIEK EN HET RESULTAAT VAN
LANGDURIG ONDERZOEK IN HET LABORATORIUM’
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DE BASIS VAN
ONZE PRODUCTEN

Al onze producten zijn op basis van Peptiden,
Liposomen en Hyaluronzuur.

Hyaluronzuur
Hyaluronzuur is een fysiologische stof die diepgaand hydrateert en de productie van collageen
stimuleert. Toskani gebruikt hyaluronzuur van de beste kwaliteit geproduceerd met farmaceutische biofermentatietechnologie. Hierdoor ziet de huid er gehydrateerd en jonger uit.

In deze catalogus kun je producten vinden met Hyaluronzuur. Deze worden aangeduid met het
Hyaluronzuur symbool.
Peptiden
De Peptiden helpen de huid zich te beschermen tegen externe schade. Ze herstellen de
stevigheid, verstevigen de textuur en verzachten de rimpels. Toskani gebruikt innovatieve
peptidencombinaties om de huid van binnenuit te laten stralen.

In deze catalogus kun je producten vinden met Peptiden. Deze worden aangeduid met het
Peptiden symbool.
Liposomen
Dankzij hun biomimetische samenstelling dringen de Liposomen dieper door in de huid.
Toskani gebruikt de meest geavanceerde liposomen om zijn actieve bestanddelen te beschermen
en ervoor te zorgen dat ze de gewenste huidlaag bereiken.

In deze catalogus kun je producten vinden met Liposomen. Deze worden aangeduid met het
Liposoom symbool.
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HET NUT VAN
REINIGEN
De basis van huidverbetering zit in het
reinigen van de huid. Gedurende dag
verzamelt de huid ongemerkt vervuilde
deeltjes op van buitenaf die voor problemen
kunnen zorgen. Zelfs snachts, als je tot rust
komt, komen er afvalstoffen en vet vrij die op
de huid blijven liggen. Door de huid zowel
‘s ochtends als ‘s avonds te reinigen, maakt
vuil geen kans.
Door de huid goed te reinigen, verwijder je
alle dode huidcellen en vuil. Op deze manier
kan de huidverzorging die je na het reinigen
aanbrengt, beter worden opgenomen door
de huid waardoor maximaal resultaat behaald
wordt. Wanneer er alleen gereinigd wordt met
water, blijven onzuiverheden en talg op de
huid liggen. Gebruik dus altijd een cleanser
die past bij de huid. Om de huid optimaal te
reinigen en er zeker van te zijn dat alle vuil
en make-up resten verwijdert worden, is het
van belang om de huid voor een tweede keer
te reinigen. Kies voor een tonic als tweede
reiniging.
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GEEL
WORTEL

BAMBOE
WATER

Energizing Cleanser

Bamboo Hydratonic

Met de Energizing Cleanser zorg je ervoor
dat de huid optimaal wordt gereinigd. In tegenstelling tot zeep, voorkomt de Energizing
Cleanser dat de huid uitdroogt. Het verbetert
het algehele uiterlijk en zorgt ervoor dat actieve ingrediënten van andere Toskani producten
beter worden opgenomen.

Een alcohol en olievrije lotion met exfoliërende,
hydraterende en celvernieuwende eigenschappen. De lotion heeft een frisse geur door de concentratie van botanische extracten zoals bamboe,
citroen en sinaasappel. Door het aanbrengen van
de Bamboo Hydratonic, is de huid beter in staat
om werkstoffen op te nemen.

Elke huidtype

Elke huidtype

Kaneel, Gember, Geelwortel

INGREDIENT

Bamboe Water, Sinaasappel Extract, Citroen Extract,
Aloë Vera Extract, Lactic Acid, Ahorn Extract.

Geelwortel

Geelwortel, ook wel bekend als Kurkuma werkt effectief op anti-aging. De unieke specerij stimuleert de aanmaak van collageen en elastine en zorgt ervoor dat de huid beschermt wordt tegen
UV-straling en vrije radicalen. Geelwortel activeert ontgiftingsenzymen en hierdoor stimuleert
het de regeneratie.
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LACTIC
ACID

Purifying Cleanser
Speciaal voor een vette, onzuivere en gecombineerde huid. De Purifying Cleanser zorgt ervoor dat, door een mix van ingrediënten, de
huid vrij is van onzuiverheden en bacteriën die
de poriën verstoppen en ongewenste ontstekingen veroorzaken. Het zorgt voor een gezonde huidteint met een enorme glow.
Vette/acne gevoelige huid

Lactic Acid, Ureum, Zuiverend Complex, Hamamelis
Virginiana Extract, Salvia Officinalis Extract.
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WAT ER
'S NACHTS MET DE
HUID GEBEURD
In de nacht, wanneer je uitrust, gaat de huid
hard aan het werk om zichzelf te repareren en
te herstellen van de schadelijke invloeden die
de huid heeft opgelopen overdag. Denk aan
UV-straling en vervuiling. Het reinigen van de
huid in de avond is daarom van essentieel
belang. Slaap is dus niet alleen belangrijk voor
de mentale en fysieke gesteldheid, maar ook
voor de huid.
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DE KRACHT VAN
SERUMS
Een serum is de tweede stap na het dubbel
reinigen van de huid. Een serum speelt in op
de specifieke behoefte van de huid. Het is
ideaal om diepere huidlagen te bereiken
vanwege het molecuul wat relatief kleiner is
dan in creme’s. Het is een dunne substantie
die snel de huid intrekt. Het vormt de ideale
basis voor een creme of masker.
Een serum wordt dagelijks aanbevolen om de
huid een boost te geven. Wanneer een serum
gedurende een lange periode wordt gebruikt,
zal er op een effectieve manier, snel resultaat
worden behaald.
Er is een groot aanbod aan serums die voor
verschillende doeleinden worden gebruikt. Al
gaat het om een droge huid, een vette huid of
voor een huid met fijne lijntjes of rimpels, voor
elk huidtype of huidprobleem is er een
geschikte serum te vinden.
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SALICYLIC
ACID

DMAE

Purifying Intensive Serum

Skin Architect Mesoserum

Een SOS gel tegen vlekjes en onzuiverheden.
Na aanbrengen drogen onzuiverheden uit en
geneest het de huid. Gebruikt het Intensive
Serum alleen plaatselijk op probleemgebieden.

Speciaal ontwikkeld om huidveroudering
aan te pakken. Het serum zorgt voor een liftend effect en reduceert rimpels en andere
verouderende effecten. Dit serum kan worden ingezet bij alle huidtypen en werkt het
best bij een verslapte huid.

Onzuivere en ontstekingsgevoelige huid

Biologische leeftijd van 50+

Zuiverend Complex, Salicylzuur.

DMAE, L-Carnitine, Hyaluronzuur,
Collageen, Elastine, Organische Silliconen,
Acetyl Hexapeptide-8, Vitamine E.

INGREDIENT

Vitamine E

Vitamine E zorgt ervoor dat de huid wordt beperkt van celschade die de zon aanricht. Het maakt
in combinatie met vitamine C, vlekjes lichter. Het versterkt de huidbarrière en zorgt ervoor dat
de huid minder snel verbrand. Ook zorgt vitamine E ervoor dat de werking van andere
ingrediënten effectiever worden. Het is een belangrijk antioxidant voor de huid.
www.toskani.nl
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HA

PEPTIDEN

Matrix Repair Mesoserum

Aquabalance Mesoserum

Een krachtig serum die de huid herstelt en
tekenen van veroudering reduceert. Dankzij de actieve ingrediënten wordt de huid
steviger, elastischer en egaler. Het serum is
perfect tegen het beschermen tegen schadelijke effecten zoals UV-straling. Het zorgt
ervoor dat fijne lijntjes en rimpels afnemen
en dat de huid beter in staat is om vocht vast
te houden.

Het Aquabalance Mesoerum is inzetbaar
als preventieve anti-aging en vocht booster.
Het serum bevat een hoge concentratie aan
werkstoffen (Proteoglycanen en vitamine C),
die vocht vasthouden en een antioxiderende werking hebben. De combinatie van hyaluronzuren zorgen ervoor dat de hydratatie
van de huid op pijl blijft wat nodig is om de
elasticiteit van de huid te ondersteunen.

Biologische leeftijd van 35-50 jaar

Biologische leeftijd tot +/- 35 jaar

Hyaluronzuur, Collageen, Elastine,
Proteoglycans.

Hyaluronzuur, Proteoglycans,
Vitamine C, Organische silicone.
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doordringen waardoor deze effectief hun werk
kunnen doen. Door peptiden op de huid aan
te brengen, denkt de huid collagen te hebben
verloren. Hierdoor worden er signalen aan de
huidcellen afgegeven waardoor de stimulatie van collageen- en elastinevezels worden
gestimuleerd. Dit resulteert tot een elastische
en stevige huid.

DAGELIJKSE
CRÉME'S
Op basis van de belangrijkste ingredienten
voor de huid.
Alle creme’s van Toskani zijn voor dagelijks
gebruik. Een goede crème bevat werkzame
ingrediënten die de huid verzorgen en verbeteren. Of deze ingrediënten ‘s nachts hun werk
doen, of overdag, dat maakt geen verschil.
Het enige verschil tussen een dagcrème en
een nachtcrème is dat er in een dagcrème
SPF zit die de huid beschermt tegen externe
invloeden. Deze heb je ‘s nachts niet nodig.
Dagcremes zonder SPF kun je prima gebruiken voor in de nacht.

Liposomen
Het fundament van huidverzorging zijn
lipomsomen. Liposomen zijn holle vetbolletjes
die worden gezien als lichaamseigen.
Hierdoor kan deze tot wel 10 keer dieper de
huid binnendringen waardoor het een perfect
vervoersmiddel is om actieve stoffen zoals
antioxidanten en/of vitaminen de huid in te
sluizen.

Hyaluronzuur
Heb je een droge en/of doffe huid? Kies dan
een creme die hyaluronzuur bevat. Hyaluronzuur is een stof die van nature in de huid
aanwezig is en het vermogen heeft om tot wel
duizend keer zijn gewicht aan vocht aan te
trekken en vast te houden. Naarmate we ouder worden, neemt het aandeel hyaluronzuur
af. Hyaluronzuur is daarom extra belangrijk en
is een ster in het hydrateren en extra volume
geven aan de huid.
Peptiden
Kijk ook naar peptiden in de crème’s. Peptiden
zijn bouwstenen proteïnes zoals collageen
en elastine vezels. Deze vezels geven onze
huid elasticiteit en stevigheid. De moleculaire grootte van de peptiden in de crème’s
van Toskani kunnen tot in de juiste huidlagen
14
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COLLAGEN

HA

Matrix Repair Cream

Skin Architect Cream

De Matrix Repair Cream is ideaal om de gezichtscontour te benadrukken en een direct liftend effect te creëren. Het herstelt de huid en
houdt de huidbarrière gezond dankzij de aanmaak van nieuw collageen. De crème vertraagd
huidveroudering dankzij de voedingstoffen en
de versterking van de celmembranen.

Naast hyaluronzuur en retinol wat werkt op fijne
lijntjes en rimpels, bevat de creme een uniek
ingrediënt, namelijk: Acetyl Hexapeptide-8. Dit
ingrediënt heeft dezelfde soort werking als Botox, zonder een spier te verlammen. Door de
Acetyl Hexapeptide-8 zorgt het ervoor dat de
huid meer ontspannen, gladder en rimpelvrij is.

Biologische leeftijd van 35-50 jaar.

Biologische leeftijd van 50+

Natuurlijke Hydraterende Factor, Collageen, Reparatiecomplex,
Proteoglycanen, Plantaardige Tensor, Shea Butter.

Hyaluronzuur, Acetyl Hexapeptide-8,
Shea Butter, DMAE, L-Carnitine, Collageen,
Retinol, Elastine, Organische Siliconen.
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KOJINE
ZUUR

HA

Aquabalance Cream

Radiance Daily Cream

De formule houdt de huid de hele dag gehydrateerd en verzacht fijne lijntjes en rimpels. Vitamine complex AF en Mimosa Tenuiflora extract
zorgen voor de regeneratie en bescherming van
de huid.

Een dagcrème met SPF30. De crème voorkomt
uitdroging, verlies van helderheid, verslapping
en tekenen van rimpels en pigmentvlekken. Het
egaliseert de huidteint en beschermt de huid
tegen UVA en UVB waardoor een gezonde glow
als resultaat wordt behaald.

Biologische leeftijd tot +/- 35 jaar

Een huid met vlekken

Hyaluronzuur, Vitamine E, Vitamine C, Mimosa
Tenuiflora, Natuurlijke Vochtinbrengende Factor.

SPF

30 UVA UVB
Aspergillus Ferment, Kojinezuur, Arbutine,
Zoethoutwortel Extract, Retinol.

INGREDIENT

Kojinezuur

Kojinezuur is afkomstig van paddenstoelen en wordt al jaren wereldwijd gebruikt om de huid te
verhelderen en te depigmenteren. Het remt de aanmaak van het Tyrosine (enzym wat nodig is
om pigmentaan te maken), wat resulteert in een oplichtend effect. Het ingrediënt is in te zetten
tegen zonschade, littekens en pigmentvlekken.
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SALICYLIC
ACID

Purifying Cream
Een échte acne crème die onzuiverheden en
bacteriën verminderen. Naast bescherming
tegen invloeden van buitenaf, heeft de creme
een talg regulerende en hydraterende functie.

Vette/acne gevoelige huid

Amerikaanse Toverhazelaar Extract, Zuiverende
Stoffen, Zuiverend Complex, Rhodosorus Marinus
Extract, Zink PCA, Melkzuur, Salicylic Acid..

KIES DE JUISTE
CREME
50 plus

Skin Architect Cream

35-50 jaar

Matrix Repair Cream

Tot +/35 jaar

Aquabalance Cream

Pigment
vlekken

Acne/
vette huid

www.toskani.nl

Radiance Daily Cream

Purifying Cream
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ALLES OVER
ANTI-AGING
Door zowel externe als genetische oorzaken
kan de huid vroegtijdig verouderen.
Genetische factoren bepalen de snelheid
waarmee cellen verminderen en collageen
wordt afgebroken. Helaas begint dit proces
al vanaf eind twintig, dan neemt collageen af
met ongeveer 1% wat zorgt voor volume en
elasticiteit verlies. Het verschilt per persoon
hoe snel dit afbreekt.
Ook externe factoren kunnen een grote rol
spelen bij huidveroudering. Denk aan
milieuvervuiling, rook, uitlaatgassen,
blauw-licht en UV-straling. Deze factoren
hebben een groot invloed op hoe snel en in
welke mate de huid veroudert.
Het goede nieuws is dat, in tegenstelling tot
de genetische oorzaken, je aan deze
factoren wel iets kunt doen. Anti-aging
producten kunnen helpen om de huidconditie
te verbeteren en de huid te beschermen
tegen externe invloeden. Een belangrijk
aspect is de doeltreffendheid en de actieve
werkstoffen die in een product zitten. Door
hier een ideale combinatie van te maken, zal
er gewerkt worden op huidverbetering
waardoor de huid jonger en stralender blijft.
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INGREDIENT

DMAE - Dimethylaminoethanol

DMAE heeft een krachtige werking. Het is effectief op anti-aging en heeft een antioxiderende
en anti-inflammatoire werking op de huid. Het verhoogt de stevigheid, vermindert rimpels en
verbetert de volume. Het verbetert het algehele uiterlijk van de huid wat resulteert in een
gezondere, strakkere en stevigere huid met meer gedefinieerde gezichtscontouren.
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HET BELANG VAN
ZONBESCHERMING
Alles om huidschade en vroegtijdige veroudering
te voorkomen.
De zon doet vaak niet veel goeds voor de
huid. Rimpels, fijne lijntjes, vlekken en
verslapping zijn de meest voorkomende
oorzaken van de zon.
UVA en UVB-straling
Er zijn verschillende soorten straling die
invloed hebben op onze huid. UVA en UVB
zijn de meest bekende stralen. UVA komt voor
95% voor in de zon en hebben een lange
golflengte en dringen diep door in de huid
(tot in de dermis), waardoor ze collageen en
elastine kunnen aantasten en huidveroudering
veroorzaken. UVB-stralen komt maar 5% voor
in de zon maar zijn veel krachtiger dan
UVA-stralen. Deze hebben een korte
golflengte en kunnen minder diep de huid
doordringen (tot aan de epidermis).
Deze stralen veroorzaken DNA-schade en
zonverbranding.
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Infrarood licht
Ook infrarood licht heeft een nadelig effect
op de huid. Infrarode straling zorgt voor de
aanmaak van reactieve zuurstofverbindingen
in de huid en de afsbraak van collageen.
HEV-licht
HEV staat voor High Energy Visible, ook wel
Blauw licht genoemd vanwege de blauwe
kleur. Overal om ons heen is er blauw licht te
vinden. Denk aan: telefoons, laptops, tablets
en andere beeldschermen. Een teveel aan
blauw licht verstelt het oxidatieproces.
Hierdoor hebben ontstekingen meer kans en
kan er beschadiging optreden aan de
natuurlijke huidbarrière.
Gebruik dagelijks een crème met een
factor die de huid beschermt. Niet alleen in de
zomer, maar ook in de winter wordt de huid
blootgesteld aan straling en andere externe
factoren.
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SPF 50+

SPF 50+

Sun Protection Cream

Anti-Pollution Total Defense Cream

Ultieme zonbescherming die de huid optimaal
hydrateert en matteert. De huid wordt beschermt
tegen UVA en UVB straling, heeft een krachtige
antioxiderende werking, stimuleert het herstel
van de huid en houdt deze gehydrateerd. Het
voorkomt vroegtijdige photo-aging en hyperpigmentatie.

Een innovatieve crème die beschermt tegen
UVA en UVB-straling. Het beschermt de huid
tegen HEV (blauw-licht van beeldschermen),
Infrarood-licht en omgevingsvervuilingen. De
Anti-Pollution Total Defense Cream hydrateert
en voedt de huid en zorgt dat vervuilde deeltjes zich niet aan de huid kunnen hechten. De
crème herstelt, vernieuwt en beschermt de cellen.

Elke huidtype

Elke huidtype

SPF

SPF

50+ UVA UVB

50+ UVA UVB IR HEV

Ureum, Mimosa Extract, Allantoïne,
Vitamine E.

Acetyl Hexapeptide-51, Lactococcus Lactis Lysate,
Althaea Officinalis Extract, UVA en UVB Filter,
Tara- en Zonnebloem Extract.
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DONKERE KRINGEN
EN WALLEN, WHAT TO DO?
De oorzaak en hoe we dit kunnen voorkomen
Een vermoeide uitstraling, dat is vaak het gevolg van donkere kringen en wallen. Maar wat
is eigenlijk het verschil tussen deze twee?
Donkere kringen
Wanneer er donkere kringen onder de ogen
onstaan, dan hebben mensen vaak last van
een dunne huid waardoor bloedvaten door
het huidoppervlak heen schemeren. Dit
resulteert in een blauwachtige kleur. Naast
dat het deels genetisch bepaald is, zijn er ook
een aantal factoren die hier een invloed op
hebben. Denk aan: computergebruik, slaaptekort, leeftijd, stress, medicijngebruik en een
schildklier- of leveraandoening.

Denk aan: vermoeidheid, leeftijd, vochttekort, een slechte huidverzorgingsroutine, een
slechte leefgewoonte en een teveel inname
van zout.
Naast dat Toskani hier verschillende
behandelmethodes voor heeft, bevat het assortiment aan thuisproducten ook producten
speciaal voor het verminderen van donkere
kringen en wallen.

Wallen
Bij wallen is er een verhoogde ophoping, zonder verkleuring onder de ogen. Dit resulteert
tot een verdikking, of het vasthouden van
vocht en/of verslapping. Ook hier zijn er een
aantal factoren die hier van invloed op zijn.
www.toskani.nl

23

HA

RETINOL

Anti-aging Eye Contour

Radiance Eye Contour

Voorziet de huid rondom de ogen van ultieme
hydratatie met een anti-aging effect. De Anti-aging Eye Contour bevat actieve ingrediënten die synergetisch werken om ouderdomsverschijnselen tegen te gaan, vermoeidheid van de
huid te reduceren, rimpels te verminderen en de
huid rondom de ogen te verfrissen en kalmeren.

Geformuleerd met bestanddelen die pigmentvlekken tegengaat. Het stimuleert de
microcirculatie onder de ogen waardoor
kringen en wallen verminderen en de huid
wordt vernieuwd. De Radiance Eye Contour
zorgt voor een energieker en stralende huid
rondom de ogen.

Elke huidtype

Een huid met donkere kringen en vlekken

DMAE, Hyaluronzuur, Organische Siliconen, Japanse
notenboom extract, Acetyl Hexapeptide-8, Olijfolie.
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Paardekastanje Extract, Japanse Notenboom
Extract, Slagersbezem Extract, Retinol.
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HERSTEL DE
GEÏRRITEERDE HUID
het proces van huidherstel optimaliseren

De huid kan om verschillende redenen beschadigd of geïrriteerd raken. Dit kan na een intensieve behandeling zijn, of door bijvoorbeeld de
zon. De oplossing van TOSKANI zit in de juiste producten die speciaal zijn ontwikkeld om
het proces van huidherstel te versnellen en de
huidbarrière te versterken.

PEPTIDEN

ALOË
VERA

Total Recovery Cream

Total Recovery Gel

Een huid vernieuwende werking waardoor de
crème perfect in te zetten is na een behandeling. Het biedt de huid bescherming, heeft een
antioxiderende werking en beschermt de huid
tegen externe factoren. Ook effectief bij de extreem droge en eczeem huiden voor dagelijks
gebruik.

Een herstellend, hydraterende en kalmerende
gel met aloë vera. Bevat hoge concentraties
aminozuren en een natuurlijke vochtinbrengende factor, die de regeneratie van de opperhuid
stimuleren. Beschermt en hydrateert de opperhuid, bevordert het herstel van de gevoelige
huid na irritaties.

Normale tot droge huid

Vette tot normale huid
Aloe Vera, Collageen, Vegetal Tensor, Hydrolyzed Wheat
Protein, Shea Butter en Mimoa Tenuiflora Extract.

Acetyl Dipeptide-3 Aminoheanoaat,
Diaminopropionoyl Tripeptide-33, Resveratrol,
Bisabolol, Betaine, Vitamine E, Allantoine.
26
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AMPULLEN,
KRACHTPATSERS
VOOR DE HUID
Behoefte aan vitaliteit, een gezonde glow en
een betere huidweerstand? Gebruik dan de
geconcentreerde kracht van de ampullen.
Ampullen zitten in een kleine glazen flesje die
met een speciale tool worden opengebroken.
De vloeistof wat in de ampul zit, zijn qua
ingrediënten een stuk geconcentreerder dan
in crème’s en serums. De werkstoffen bestaan
uit kleine moleculen die tot diep in de
huidlagen dringen. Doordat het zo geconcentreerd is, heb je maar weinig product nodig en
zal het snel resultaat geven. Toskani heeft een
breed assortiment aan ampullen, die
gespecificeerd zijn op een doel.
De ampullen kunnen het hele jaar door
worden aangebracht als intensief serum onder
een crème. Het is ook in te zetten als
maandkuur voor een extra boost.
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PEPTIDEN

Sensitive Skin Ampullen

Lipo-Proteoglycans Ampullen

Een intensief dagelijkse behandeling verrijkt
met natuurlijke extracten en vitamines. Dit leidt
tot een gekalmeerde en ontspannen huid. Het
heeft een verzachtende, beschermende en
hydraterende werking die de huidbarrière versterkt. Hierdoor wordt de huid minder gevoelig
en voorkomt het vochtverlies.

Een directe hydraterende, antioxiderende en
herstellende werking. Eén ampul bestaat uit
Proteoglycanen, een essentieel component
voor hydratatie. Geformuleerd met collageen,
elastine, plantaardige tensor en vitamine C,
biedt het een liftend effect. Het verbetert de
weerstand tegen invloeden van buitenaf.

Gevoelige en beschadigde huid

Doffe en gedehydrateerde huid

Rhodosorus Marinus Extract, Vitamine C en B.

TIP

Vitamine C, Proteoglycans, Vitamine F.

Dermaroller

Verhoog de werking van de ampullen met de Dermaroller. De Dermaroller bevat minuscule
naaldjes die over de huid heen worden gerold. Hierdoor worden er microkanaaltjes gecreëerd
en kan de huid tot wel 80% meer van de ingrediënten van de ampullen worden opgenomen.
www.toskani.nl
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NIACI
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VITAMINE
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Anti-Pollution Ampullen

Radiance Ampullen

Een intensieve dagelijkse multivitaminen behandeling voor doffe en gedevitaliseerde
huiden. Geformuleerd met antioxidante ingrediënten zoals vitamine A, B3, C en E en celregeneratieboosters verbeteren deze ampullen de beschermingsmechanismen van de huid
tegen milieuschade en vrije radicalen.

Voorkomt uitdroging, verlies van helderheid,
verslapping en vorming van donkere vlekken
en rimpels. Een ingekapseld complex geeft actieve werkstoffen af op verschillende niveaus in
de huid. Zo voorkomt het huidproblemen zoals
hyperpigmentatie.

Huiden blootgesteld aan invloeden van buitenaf

Huid met vlekken en photo-aging

Hyaluronzuur, Bisabolol, Vitamine A (Retinol), Vitamine
B3 (Niacinamide), Vitamine C, Vitamine E.

TIP

Azeloglica, Bisabolol, Fytinezuur, Vitamine
B3 (Niacinamide), Vitamine C.

Niacinamide

Niacinamide is een vorm van vitamine B3. Dit is een essentiële voedingsstof. Een B3-tekort kan
leiden tot aandoeningen van de huid, nieren en hersenen. Niacinamide verhoogt het
antioxidant niveau in de huid, waardoor deze beter beschermd is tegen invloeden van buitenaf.
Het verbetert de hydratatie en de barrièrefunctie, het minimaliseert roodheid en vlekjes. Het
vermindert grove porien, rosacea, acne en fijne lijntjes en rimpels.
30
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HA

LIPOSOMEN

Anti-aging + HA Ampullen

Purifying Ampullen

De hoog geconcentreerde formule werkt super
hydraterend, zorgt voor stevigheid, vermindert
tekenen van vermoeidheid en vermindert fijne
lijntjes en rimpels. De ampullen bevatten probiotica, functionele peptiden, groeifactoren en
hyaluronzuur.

De ampullen bevatten natuurlijke extracten, vitamines en zink om de huidlaag in evenwicht te
brengen en onzuiverheden te voorkomen. Het
vermindert de talgproductie waardoor ontstekingen worden voorkomen en het vermindert
grove poriën.

Biologische leeftijd van 35-50 jaar

Vette/acne gevoelige huid

Hyaluronzuur

Cleome Gynandra, Rhodosorus Marinus Extract,
Vitamine B5, C en E, Zink PCA.

www.toskani.nl
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VITAMINE
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Vitaflash Ampullen
Een onmiddellijk intensieve ampul voor doffe
huiden die een snel effect vereisen bij speciale
gelegenheden. Geformuleerd met collageen,
elastine, plantaardige tensor en vitamine C,
biedt het een onmiddellijk liftend effect, dat
de textuur verfijnt en de helderheid vergroot.
Elke huidtype

Collageen, Elastine, Mimosa Extract,
Vegetable Firmer, Vitamine C.

TIP

Vitamine C

Vitamine C is een belangrijke antioxidant die die huid beschermt tegen schadelijke invloeden
van buitenaf. Het bevordert de opname van ijzer, kan collageen verdrievouden en de huidteint
egaliseren. Het heeft wondhelende eigenschappen, versterkt de barrièrefuntie en verzacht en
hydrateert. Het beschermt tegen veroudering en versterkt en verzacht de huid.
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Door de actieve ingrediënten zijn ze werkzaam
op verschillende niveaus.
Glycolzuur
Naast dat het celvernieuwende en dus
exfoliërende eigenschappen heeft, heeft het
ook de eigenschap om vocht vast te houden
en oppervlakkige pigmentvlekken te
verminderen. Het egaliseert de huidteint en
werkt effectief bij het verbeteren van acne en
het verminderen van fijne lijntjes.
Salicylzuur
Ook salicylzuur heeft exfoliërende
eigenschappen. Salicylzuur is vetoplosbaar
en geschikt voor een vette tot acnehuid. Het
dringt tot diep in de poriën en lost hierdoor
talg op.

EXFOLIËREN
De key naar huidverbetering
Het principe van exfoliëren is om dode
huidcellen te verwijderen. Dit gebeurd op
basis van (fruit)zuren. Deze stoffen zorgen
ervoor dat de verbinding tussen de bovenste
laag dode huidcellen minder wordt waardoor
de dode huidcellen makkelijker loslaten. Wat
zorgt voor een gezonde uitstraling met een
ultieme glow.
Er zijn verschillende exfolianten die werken op
verschillende huidindicaties.
Peel Boosters
TOSKANI heeft 3 bestsellers op het gebied
van exfolianten, namelijk de Clarifying Peel
Booster, de Retiseal Peel Booster en de
Imperfection Peel Booster.
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Retinol
Retinol is een vorm van vitamine A. Het is het
wonder-ingrediënt in de huidverzorging voor
het verminderen van vroegtijdige
huidveroudering. Het heeft de kracht om fijne
lijntjes, rimpels en vlekjes te vervagen. Retinol
stimuleert de vernieuwing van de huidcellen
wat zorgt voor een egalere huidstructuur. Het
heeft een krachtige werking op collageen. Ze
helpen om de hoeveelheid collageenafbraak
door schade van buitenaf te verminderen en
nieuwe collageenvezels te stimuleren.
Fytinezuur
Fytinezuur komt voornamelijk voor in noten,
fruit, granen en zaden. De werking is
vergelijkbaar met die van glycolzuur. Het
heeft een exfoliërende en hydraterende
werking. Daarnaast heeft fytinezuur een
oplichtend effect op pigmentvlekken.

www.toskani.nl

GLYCOLIC
ACID

RETINOL

Clarifying Peel Booster

Retiseal Peel Booster

De Clarifying Peel booster heeft als voordeel
dat het de productie van pigmentvlekken
remt en onder controle houdt. De huid wordt
geëgaliseerd en de huidteint verbeterd.

De Retiseal Peel Booster bevat 1% retinol en
is perfect voor het verminderen van fijne lijntjes, rimpels, ouderdomsvlekken en een ongelijkmatige huidteint. Het helpt de poriën te
verkleinen en onzuiverheden te corrigeren. Het
wordt aangeraden om retinol minstens 3 maanden te gebruiken voor een effectief resultaat.

Voor de huid met pigmentvlekjes en/of acne littekens

Een huid met fijne rimpels en verslapping

Glycolzuur, Fytinezuur.

Retinol 1%, Vitamine E, Bacillus Ferment

www.toskani.nl
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SALICYLIC
ACID

Imperfection Peel Booster
Door de exfoliërende eigenschappen, wordt
de huid gladder en zachter. Het zorgt ervoor
dat poriën minder zichtbaar zijn en het versnelt
en vergemakkelijkt de penetratie van actieve
ingrediënten. Door de salicylzuur wordt talg
opgelost waardoor er minder snel ontstekingen ontstaan.
Acne gevoelige huiden
Glycolzuur, Salicylzuur.

EEN KORREL
Bij een exfoliant met een korrel wordt er
gebruik gemaakt van frictie (wrijving) om dode
huidcellen te verwijderen. Dit is bijvoorrbeld
bij producten met kleine korreltjes. De
producten van Toskani met een korrel zijn
milde producten die kleine ruwe deeltjes
bevatten.
36
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Purifying Scrub

Nutritive Scrub

De Purifying Scrub is een masker met een
korrel er in. Door de korrel heeft het een exfoliërende werking. Door de huid met cirkelvormige bewegingen te masseren, vermindert
het talg en reinigt de poriën. Het masker blijft
4 minuten zitten en is ideaal om in te zetten bij
acne gevoelige huiden. De huid wordt egaler
en krijgt hierdoor een gezonde glow.

Een exfoliërend en voedzaam masker voor
droog en/of ouder wordende huid. De scrub
bevat musk-rozenolie, zaden, vitamine E en
bosbessenextract waardoor de huid direct
gladder wordt met minder oneffenheden. Het
ruimt dode huidcellen op en verfijnt en verzacht fijne lijntjes. Het geeft de huid een frisse,
schone en egale look.

Vette/acne gevoelige huid

Elke huidtype

Marokkaanse Lava Klei, Toverhazelaar Extract, Vitamine E.

Muskus Rozenolie, Blauwe Bes Extract, Limoen Extract,
Vitamine E, Sinaasappel Extract, Esdoorn Extract.

www.toskani.nl
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HET THUIS BEHANDELEN
VAN HAARVERLIES
Kale plekken op je hoofd, dunner wordend haar of
kale plekken in de baardgroei.
TOSKANI is gespecialiseerd in het behandelen van verschillende vormen van haarverlies
(Alopecia). Er is een complete productlijn voor
medisch en thuisgebruik om haaruitval tegen
te gaan, haargroei te stimuleren en het haar
gezonder te maken.
Haargroei cyclus
Haargroei kent verschillende fases. Zo is de
anagene fase de eerste fase in de groeicyclus.
Tijdens deze fase ontstaat er haargroei die
tussen de twee en zeven jaar duurt. De lengte
van de anagene fase bepaalt de maximale
haarlengte. Mensen met heel lang haar hebben bijvoorbeeld een erg lange anagene fase.
Hierna wordt er overgegaan op de catagene
fase. Deze overgangsfase duurt ongeveer 2
tot 3 weken. In de catagene fase stopt het
haar met groeien en wordt het zwakker.
Na de catagene fase komt de telogene fase,
de rustfase. In deze fase rust het zwakkere
haar terwijl er nieuw haar onder begint te
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groeien. Het zwakke haar zal uiteindelijk plaats
maken voor het nieuwe haar. Dit duurt ongeveer drie maanden. Daarna komt de exogene
fase (haarverlies fase). Dit is het laatste deel
van de cyclus. Tijdens de exogene fase wordt
het haar van de rustende haar losgemaakt
en hierdoor valt het uit. Na de exogene fase
keert het haarzakje terug naar de eerste fase,
namelijk de anagene fase.
De oorzaak van haarverlies.
Er zijn verschillende oorzaken wat kan
resulteren in haarverlies. Dit kan een
genetische oorzaak hebben waarbij hormonen
de grootste rol spelen. Maar dit kan ook door
bijvoorbeeld te snel afvallen, stress, depressie,
na de zwangerschap of bij medicatie.
De thuisproducten van Toskani bevatten
unieke ingrediënten om haaruitval te stoppen
en bestaand haar te versterken.
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SABAL
SERRULATA

AMINEXIL

Anti-hair Loss Lotion

DensiHair Boost Capsules

Een effectieve lotion speciaal ontwikkeld
voor haaruitval zonder het creëren van vet
haar. Geschikt voor alle soorten alopecia. Het
versterkt en revitaliseert de haarzakjes en stimuleert de groeifase. Het versterkt de wortel, het stimuleert de groei, stopt haaruitval
en het beschermt en hydrateert het haar.

Voedingssupplementen met Saba Serrulata,
vitamines en aminozuren om het haar te versterken en haaruitval te stoppen.

Haarverlies of dunner wordend haar

Haarverlies of dunner wordend haar

Aminexil, Sabal Serrulata, Nicotinamide,
Pyridoxine, Vitamine E en H, Zink.

INGREDIENT

Sabal Serrulata, Biotine,
Zink, Selenium, Aminozuren.

Sabal Serrulata

Het extract wordt verkregen uit de bessen van de Zaagbladpalm. Deze zijn rijk aan vetzuren,
fytosterolen en flavonoïden. Het vermindert de werking van het enzym, dat de haargroei cyclus
vertraagt. De anagene fase (groeifase) wordt verlengd en de catagene fase (overgangsfase) wordt
genormaliseerd met als resultaat de groei van sterk en krachtig haar.

www.toskani.nl
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CELLULITE EN
VERSLAPPING
Producten om het lichaam te tonen, verstevigen
en definiëren.

Huidverslapping komt door de afname van
collageen en elastine waardoor de huid haar
stevigheid verliest. De gevolgen zijn o.a. verslapte huid en cellulite op de benen en billen.
De ingrediënten van de bodygels verbeteren
het uiterlijk van de huid in gebieden zoals de
buik, benen, heupen en billen.

VITAMINE
C

COLLAGEN

Firming Gel

Repairing Gel

Verbetert de elasticiteit van de huid en gaat
verslapping tegen. Krachtige actieve ingrediënten voorzien de huid van regeneratieve en
verstevigende eigenschappen die hydratatie
en elasticiteit helpen te herstellen.

Voorkomt en vermindert striae en verslapping.
Door vitamine C verhoogt het de elasticiteit
en bloedcirculatie in de huid en geeft het een
de natuurlijke genezingsproces een boost. Natuurlijke collageen en elastine vernieuwen het
bindweefsel waardoor de huid weer stevig aanvoelt.

Lichaamsverslapping

Striae en littekens

Collageen, Elastine, Plant Tensor,
Ureum, Bernagie Plant.
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Vitamine C, Tarwekiemolie,
Gotu Kola Plant, Collageen, Elastine.
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CAFEINE

Slimming Gel

Soothing Body Peel

Speciaal voor het afslanken en hervormen van
de lichaamscontour, met name de billen, benen en armen. Het vermindert lichaamsvet en
het verbetert het uiterlijk van cellulite. De gel
bevat ook fucus vesculosus extract, wat vetophopingen vermindert, de huid versterkt en effectief cellulite bestrijdt.

Een lichaamspeeling voor thuis. Het biedt
meer dan 24% aan huidvernieuwing en het
zorgt ervoor dat de bodygels beter worden
opgenomen door de huid. Het bevat een
mix van natuurlijke zuren wat de elasticiteit
verhoogd, de aanmaak van hyaluronzuur en
collageen stimuleert en de huid verzacht.

Cellulite en vetophopingen

Elke huidtype, lichaamsacne en keratosis pilares.

Blaaswier Extract, Gotu Kola Plant, Cafeïne.

TIP

5-NAF Complex, Glycolic Acid, Lactic Acid, Salicylic
Acid, Alfa-Bisabolol, Chlamomile Extract.

Gotu Kola plant

Centella asiatica (gotu kola) blad extract is een aan de peterselie verwant plantje dat vooral in
Azië voorkomt. Gotu kola heeft een positieve werking op de stimulatie van collageen. Het werkt
effectief op wondgenezing en vermindert littekens. Het zit vol alkaloïden en mineralen die een
sterke anti-bacteriële werking hebben. Het repareert het bindweefsel en verstevigt de huid.
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NUTRACEUTICALS
Nutraceuticals zijn voedingssupplementen op
therapeutische basis. De specifieke, krachtige
ingrediënten werken op een dieper niveau en
spelen een belangrijke rol in het herstel van de
gezondheid voor zowel het lichaam als de huid.
Het beschermt bij veroudering en optimaliseert
het afweersysteem. Het bevordert het metabolisme en geeft het uiteindelijke resultaat een boost.
De voedinggsupplementen van Toskani bevatten
de hoogste farmaceutische kwaliteitstandaarden. De concentratie van de actieve werkstoffen
en de samenwerking tussen deze stoffen zijn
belangrijk. Hoe beter ze samenwerking, des te
beter het resultaat.
Toskani heeft een aantal voedingssupplementen
in het assortiment waarbij het herstructureren
van de lichaamscontour het belangrijkste is. Het
heeft lipolytische (vetverbranding), diuretische
(vochtafdrijvend) en antioxiderende eigenschappen.
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L-CARNITINE

ARTICHOKE

Fat Burner Plus

Artichoke Plus

Effectief op het verminderen van vet in de
meest ongewenste gebieden zoals, benen,
buik en billen. Dit dankzij de synergetische
werking van de ingrediënten die aanwezig zijn
in de formule. Aanbevolen is om de Fat Burner
Plus vlak voor lichaamsbeweging in te nemen.

Drinkbare voedingssupplementen met lipolytische (vetverbranding), diuretische (vochtafdrijvend) en antioxiderende eigenschappen. Het
werkt op vetophopingen zoals cellulite. Het
helpt gifstoffen in het lichaam te elimineren
waardoor het ook werkt op het verminderen
van acne.

L-Carnitine, Sinaasappelboom Extract, Groene
Koffie Extract, Citroenzuur, Kaliumsorbaat.

Artichocke Extract, Horsetail Extract, Green Tea Extract.
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Volg ons op social media

www.toskani.nl - @toskaninl
info@toskani.nl - +31 (0) 529 428 000
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