
COMPLE X  MET
HYALURONZUUR
EN  CER AMIDEN

Op deze unieke formule is een patent aangevraagd.
^ Resultaten gebaseerd op een vooronderzoek bij 12 deelnemers tussen 30 en 61 jaar, gedurende 12 weken.
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ONTSLUIER EEN JEUGDIGE HUID

Skin Moisture Lock™ is een unieke anti-ageingformule met een combinatie van hyaluronzuur 

en ceramiden. Hyaluronzuur werkt van binnenuit om het aanzien van fijne lijntjes en rimpels te 

verminderen en de huid voller te maken. Ceramiden houden het vocht in de huid en helpen haar 

natuurlijke barrière te ondersteunen. Het resultaat is een jeugdigere huid die zacht en soepel aanvoelt. 

WAT IS HYALURONZUUR?

Hyaluronzuur is een glycosaminoglycaan (GAG), 

een natuurlijke substantie in de lederhuid. 

Het kan tot 1000 keer zijn eigen gewicht in 

water vasthouden en vult op die manier de 

ruimte tussen de collageen- en elastinevezels. 

Het maakt de lederhuid voller en steviger 

waardoor de huid er jonger uitziet. Het 

hyaluronzuurgehalte vermindert bij het 

verouderen en door externe factoren. Dat kan 

leiden tot rimpels en verlies aan stevigheid.

WAT ZIJN CERAMIDEN?

Ceramiden zijn lipiden (vetten), van nature 

aanwezig in de opperhuid. Ze vormen de 

waterbestendige barrière en het intercellulaire 

cement in de hoornlaag. Daardoor kan de huid 

het vocht beter vasthouden en schadelijke 

stoffen buitenhouden. Door factoren zoals 

veroudering, voeding, temperatuursveranderingen 

verminderen de ceramidengehaltes, waardoor de 

vochtbarrière van de huid verzwakt.

Dit kan leiden tot een dunner wordende huid,

de vorming van rimpels, een droge en ruwe huid, 

en veel andere huidproblemen. 

VOOR WIE IS SKIN MOISTURE LOCKTM?

• Dunne, mature huid

• Gedehydrateerde en droge huid

• Gevoelige, schilferige huid

• Huid blootgesteld aan agressieve 

omgevingsfactoren

HOE GEBRUIKEN?

Neem dagelijks 1 tot 2 capsules in bij

de maaltijd.

WAAROM SKIN MOISTURE LOCKTM EN

SKIN OMEGAS+ SAMEN GEBRUIKEN?

De celmembraan bestaat uit een 

dubbele lipidenlaag met een hydrofi ele 

(wateraantrekkende) laag en een hydrofobe

(olie-aantrekkende) laag. Skin Omegas+ werken 

in de hydrofobe laag van de huidcel om het 

vocht in de cel vast te houden.

Skin Moisture LockTM houdt het vocht vast tussen 

de huidcellen. Beide supplementen werken dus 

synergetisch voor een optimale hydratatie en een 

stralende, jeugdiger huid. 

SKIN MOISTURE LOCK™

HUIDCEL 

Hydrofi ele koppen
(trekken water aan)

Hydrofobe staarten
(trekken olie aan)

Skin Moisture LockTM werkt in
de ruimte tussen de huidcellen
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