
THE INNOVATIVE ART 
OF SKIN HEALTH

your homecare prescriptions





Expert in dermatologische skin 
resurfacing
Onder begeleiding van wereldwijd erkende dermatologen en apothekers heeft pHformula 
een uniek skin resurfacing behandelsysteem ontwikkeld met daarin een dagelijks 
programma voor huidverbetering. Dit pakt huidproblemen aan en verbetert en onderhoudt 
een gezonde huid.

pHformula is gebaseerd op innovatieve wetenschappelijke technologieën. De producten 
en behandelingen, gericht op alle huidtypes, helpen de huidspecialist om de gezondheid 
van de huid continu te waarborgen. 

We worden elke dag weer geïnspireerd door de positieve effecten die onze producten en 
behandelingen hebben op de huid.

ACTIVE PRESCRIPTIONS  |  ZICHTBAAR RESULTAAT MET SKIN RESURFACING

DAILY ESSENTIALS  |  DAGELIJKSE HUIDVERBETERING

ABC  |  VITAMINE CRÈMES

SERUMS  |  GEZONDE HYDRATATIE

POINT  |  PEPTIDE CRÈMES

SPOT ON  |  ONZUIVERHEDEN BESTRIJDEN

DEFENCE  |  KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN DE ZON

SOS  |  HERSTELLEN EN BESCHERMEN 

BODY  |  HYDRATEREN EN VOEDEN

INSIDE OUT  |  LIQUID LIFE
 



dag/nacht 
 A.G.E. recovery 30ml

De A.G.E. recovery is speciaal ontwikkeld om in 
synergie te werken met de professionele pHformula 
skin resurfacing behandelingen. Een unieke 
combinatie van actieve ingrediënten die in synergie 
werken en de genezing van de huid versnellen. De 
algehele gezondheid van de huid wordt verbeterd en 
toekomstige huidbeschadiging wordt voorkomen.

VOORDELEN
• Verbetert fijne lijntjes en rimpels

• Sterke anti-oxidante en ontstekingsremmende 
 eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES

ACTIVE PRESCRIPTIONS
ZICHTBAAR RESULTAAT MET SKIN RESURFACING



dag/nacht  
 M.E.L.A. recovery 30ml

De M.E.L.A. recovery is speciaal ontwikkeld om in 
synergie te werken met de professionele pHformula 
skin resurfacing behandelingen. Een unieke 
combinatie van actieve ingrediënten die in synergie 
werken en de genezing van de huid versnellen. De 
algehele gezondheid van de huid wordt verbeterd en 
toekomstige huidbeschadiging wordt voorkomen.

VOORDELEN
• Heeft superieure pigment verhelderende 
 eigenschappen zonder de huid te irriteren

• Sterke anti-oxidante en ontstekingsremmende 
 eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht 
 A.C. recovery 30ml  

De A.C. recovery is speciaal ontwikkeld om in 
synergie te werken met de professionele pHformula 
skin resurfacing behandelingen. Een unieke 
combinatie van actieve ingrediënten die in synergie 
werken en de genezing van de huid versnellen. De 
algehele gezondheid van de huid wordt verbeterd en 
toekomstige huidbeschadiging wordt voorkomen.

VOORDELEN
• Ondersteunt het zuiveringsproces van de huid  
 en vermindert het ontstaan van toekomstige   
 ontstekingen

• Krachtige anti-oxidante en ontstekingsremmende  
 eigenschappen

 
VOOR ALLE HUIDTYPES

ACTIVE PRESCRIPTIONS
ZICHTBAAR RESULTAAT MET SKIN RESURFACING



dag/nacht 
 C.R. recovery 30ml

De C.R. recovery is speciaal ontwikkeld om in synergie te 
werken met de professionele pHformula skin resurfacing 
behandelingen. Een unieke combinatie van actieve 
ingrediënten die in synergie werken en de celdeling 
versnellen. De algehele gezondheid van de huid wordt 
behouden en voorkomt toekomstige huidbeschadiging.

VOORDELEN
• Versterkt het natuurlijke beschermingsmechanisme  
 van de huid, dat essentieel is bij het behandelen van  
 de gevoelige huid

• Krachtige anti-oxidante en ontstekingsremmende  
 eigenschappen

 
VOOR ALLE HUIDTYPES



nacht  
A.C.T.I.V.E. formula 20ml
De A.C.T.I.V.E. formula is speciaal ontwikkeld als 
voorbereiding op de resurfacing behandelingen om de 
resultaten bij alle huidproblemen te verhogen en het 
resultaat tussen de behandelingen door zo optimaal 
mogelijk te maken.

VOORDELEN
• Reguleert de celdeling

• Stimuleert het collageengehalte

• Heeft een mild peelend effect

• Reguleert pigmentaanmaak

• Versterkt de natuurlijke bescherming van de huid

 

 
VOOR ALLE HUIDTYPES

ACTIVE PRESCRIPTIONS
ZICHTBAAR RESULTAAT MET SKIN RESURFACING  



dag/nacht 
E.X.F.O. cleanse 100/200ml
Een kalmerend reinigingsproduct voor een heldere 
en zachte huid. Deze crème reiniging verwijdert 
make-up en onzuiverheden. Geeft een schone en 
gehydrateerde huid.

VOORDELEN 

• Peelende eigenschappen

• Verwijdert op vriendelijke wijze make-up en  
 onzuiverheden 

• Geeft een schone en gehydrateerde huid 

• Verwijdert effectief oog make-up 

• Kan als masker worden gebruikt

VOOR ALLE HUIDTYPES

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



dag/nacht 
FOAM cleanse 150ml
De FOAM-reiniging verwijdert effectief make-up en 
onzuiverheden en beschermt de huid tegen vervuiling. Deze 
formule is rijk aan essentiële mineralen om een gezond 
evenwicht te behouden, terwijl bisabolol en D-panthenol 
zorgen voor een hydraterende en kalmerende werking.

VOORDELEN
• Rijk, schuimend reinigingsproduct

• Verwijdert grondig make-up, talg en vervuiling

• Geeft een fris en gehydrateerd gevoel

VOOR ALLE HUIDTYPES

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



dag/nacht 
G.E.L. cleanse 100ml
Een zachte, zeepvrije reinigingsgel voor alle huidtypes. 
Verwijdert grondig onzuiverheden zonder de natuurlijke 
vochtbalans van de huid te verstoren, waardoor de 
huid fris en schoon blijft.

VOORDELEN 

• Milde ontstekingsremmende reiniger

• Versterkt de natuurlijke barrière van de huid

• Verwijdert grondig make-up, talg en onzuiverheden

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht 
P.O.W.E.R. essence tonic 75ml
Krachtige ingrediënten zorgen voor een stevige, 
gehydrateerde en frisse huid. Natuurlijke ingrediënten 
brengen vocht en voedingsstoffen in de huid om de textuur 
en glans te verbeteren. Het product wordt snel geabsorbeerd 
en werkt als primer om overige producten, zoals serums, 
beter te absorberen en biedt bescherming gedurende de 
dag.

VOORDELEN
• Beschermt de huid tegen vochtverlies

• Verjongt de huid en voorkomt vroegtijdige veroudering

• Verheldert de huid en zorgt voor een egale teint

• Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van 
 buitenaf

• Zorgt voor een gehydrateerde huid

 

VOOR ALLE HUIDTYPES

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



dag/nacht 
P.O.S.T. recovery cream 50/100ml
Deze rijke crème met anti-oxidanten bevat een 
combinatie van verzadigende ingrediënten die een 
maximale hydratatie geven. Het werkt direct tegen 
droogte en heeft uitstekende ontstekingsremmende 
eigenschappen.

VOORDELEN
• Hydrateert de normale, vette of gevoelige huid 

• Herstelt de natuurlijke vochtbalans 

• Verzacht de huid 

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht  
H2O flash 50ml
Deze mineraalrijke spray van bronwater is ideaal voor dagelijks 
gebruik en kan na het reinigen worden gebruikt om de 
gevoelige huid te kalmeren, de huid comfort te geven en te 
verfrissen. De H2O spray is ook te gebruiken als verfrissende 
boost en extra hydratatie bij warm weer en kan worden 
gebruikt om make-up te fixeren. Geformuleerd met de 
magische eigenschappen Kigelia Africana.

VOORDELEN
• Krachtige hydratatie voor onderweg

•  Helpt de vermoeide huid weer tot leven brengen

•  Geformuleerd om te verkoelen, op te frissen en te hydrateren

•  Voorgeschreven door huidspecialisten om de gevoelige huid 
 te kalmeren

VOOR ALLE HUIDTYPES 

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



dag/nacht 
D.E.R.M.A.B.R.A.S.I.O.N. cream 50ml
Deze crème-achtige formule is ontwikkeld voor milde, 
maar effectieve huidvernieuwing. Geformuleerd met een 
combinatie van Salicylzuur en Retinol om oppervlakkige 
exfoliatie en celvernieuwing te bevorderen, waardoor fijne 
lijntjes en rimpels verminderen.

VOORDELEN
•  Krachtigste gecontroleerde skin resurfacing voor thuis 

•  Kalmeert terwijl het exfolieert

•  Zorgt voor een stralende, gelijkmatige en gezonde 
    teint

•  Vervaagt donkere verkleuringen en fijne lijntjes

VOOR ALLE HUIDTYPES 



dag/nacht 
N.E.C.K. recovery 50ml
Deze speciaal geformuleerde hals crème bevat 
unieke werkstoffen uit de biotechnologie, die samen 
zorgen voor een gladde, strakke en jeugdige hals en 
decolleté. 

VOORDELEN
• Ontwikkelt om hals en decolleté te liften, te 
 verstrakken en te verjongen

• Verbetert de elasticiteit en vochtbalans van de  
 huid

VOOR ALLE HUIDTYPES

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



dag/nacht 
E.Y.E. recovery 20ml
Een multifunctionele oogcrème die tekenen van 
huidveroudering rondom het oog aanpakt, inclusief 
het bovenooglid.

VOORDELEN
• Vermindert rimpels, droogte en zwelling

• Direct verstrakkend en liftend effect

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
CRYSTAL EYES  2 patches
Innovatieve patches ontworpen met micro- 
technologie die de huid hydrateert, zodat fijne 
lijntjes en wallen verminderen. Geeft een direct 
liftend en verstevigend effect aan het oog-    
gebied.

VOORDELEN
• 12 uurs synergetisch werkingsmechanisme

• Werkt gedurende de nacht

• Hydrateert en vermindert tekenen van           
 vermoeidheid

• Verzacht rimpels

• Vermindert zichtbaar wallen en donkere  
 kringen

• Lift een verslapte huid

DAILY ESSENTIALS   
DAGELIJKSE HUIDVERBETERING



nacht
VITA A cream 20/50ml
Deze crème is een doorbraak in huidverbetering en 
is speciaal ontwikkeld voor lijntjes en rimpels. Bevat 
een hoog gehalte aan Retinol en stimuleert hierdoor 
verjonging van de huid.

VOORDELEN
• Stimuleert de collageenproductie

• Verbetert de algehele gezondheid van de huid.  
 Het resultaat is een strakkere huid met een fijnere  
 huidstructuur

• Vermindert zichtbaar lijntjes en rimpels

Let op: sommige huidtypes kunnen geen Retinol gebruiken 
zonder eerst discomfort te ervaren. De meest voorkomende 
bijwerkingen bij hoog gedoseerd Retinol is het vervellen en/of 
branderig aanvoelen van de huid. Dit kan verholpen worden door 
de huid eerst te laten wennen aan Retinol. Het advies is dan om 
de VITA A crème minder regelmatig te gebruiken.

VOOR ALLE HUIDTYPES;  
niet geschikt voor de gevoelige huid

ABC  
VITAMINE CRÈMES



dag/nacht
VITA B3 cream 20/50ml
Deze crème met een lichte textuur bevat een 
medische dosering Niacinamide met een sterk huid 
corrigerend effect. Ideaal voor dagelijks gebruik, het 
gehele jaar door.

VOORDELEN
• Uiteenlopende voordelen bij huidveroudering 

• Vermindert minimale kleurverschillen en geeft de  
 huid een gezonde teint met gladdere 
 huidstructuur

• Verbetert de elasticiteit 

• Verbetert de barrièrefunctie van de huid

VOOR ALLE HUIDTYPES

ABC  
VITAMINE CRÈMES



dag/nacht
VITA C cream 20/50ml
De Vitamine C crème bevat een hoog gehalte aan 
Magnesium Ascorbyl Fosfaat met zeer sterke huid 
verjongende eigenschappen. Ideaal voor dagelijks 
gebruik het gehele jaar door.

VOORDELEN
• Krachtig anti-oxidant

• Versnelt de collageenproductie 

• Vermindert kleurverschillen (pigmentvlekken)

• Vermindert ontstekingen

VOOR ALLE HUIDTYPES



nacht
VITA A mask 50ml

rejuvenating
Een krachtig verjongend masker dat de 
celvernieuwing door middel van actief micro-
ingekapseld Retinol helpt bevorderen en 
huidveroudering gedurende de nacht vermindert, 
wat resulteert in een gezonde en stralende huid.

VOORDELEN
• Versnelt huidvernieuwing

• Vermindert vochtverlies

• Normaliseert het functioneren van de huid

VOOR ALLE HUIDTYPES; 
niet geschikt voor de gevoelige huid

ABC  
VITAMINE MASKERS



dag/nacht
VITA B3 mask 50ml

vibrance boost
Dit romige masker zorgt voor verzachtende 
hydratatie om roodheid te verminderen en de 
gevoelige huid te kalmeren. Het zit boordevol 
met natuurlijke extracten en Niacinamide om de 
huidbarrière te versterken zodat externe schadelijke 
factoren geen kans maken.

VOORDELEN
• Kalmeert de gevoelige huid

• Versterkt de huidbarrière

• Verbetert het uiterlijk van poriën

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
VITA C mask 50ml

bright overnight
Een hydraterend masker met Vitamine C om 
gedurende de nacht te laten zitten. Geschikt om 
een droge, gestreste huid te verhelpen. De unieke 
formule zorgt voor langdurige hydratatie. Het helpt 
het vochtgehalte te herstellen voor een soepele, 
gezonde en gladde huid.

VOORDELEN
• Superieure hydratatie

• Vermindert fijne lijntjes en rimpels

• Krachtige ontstekingsremmende en anti-oxidante  
 eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES

ABC  
VITAMINE MASKERS



dag/nacht  
VITA C CONCENTRATED 
CORRECTIVE SERUM 30ml
Een geconcentreerd serum boordevol Vitamine C 
voor een exceptioneel sterke anti-oxidatie. Dankzij 
de unieke cel tot cel communicatie worden ook 
dieper gelegen vitale cellen voorzien van een flinke 
dosis Vitamine C. 

VOORDELEN
• Houdt pigmentatie onder controle

• Voorkomt oxidatie van de cellen

• Herstelt beschadigingen door vrije radicalen

VOOR ALLE HUIDTYPES

SERUMS
GEZONDE HYDRATATIE



dag/nacht
HYDRA CONCENTRATED 
CORRECTIVE SERUM 30ml
Een geconcentreerd serum met een speciale 
combinatie van actieve en vochtbindende 
ingrediënten. Hydrateert de diepere huidlagen 
intensief.

VOORDELEN
• Bevordert het behoud van vocht in de cellen

• Beschermt en hydrateert de huid direct

• Verbetert de algehele uitstraling

 VOOR ALLE HUIDTYPES

SERUMS
GEZONDE HYDRATATIE



dag/nacht
MELA CONCENTRATED 
CORRECTIVE SERUM 30ml
Dit geconcentreerde serum bevat een speciale 
combinatie actieve en vochtbindende ingrediënten 
voor een gezonde en gehydrateerde huid.

VOORDELEN
• Vermindert de zichtbaarheid van pigmentvlekken

• Zorgt voor een gelijkmatige teint

• Beschermt de huid tegen zonneschade

• Zorgt voor langdurige hydratatie

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
POINT EXTRA FIRM 20/50ml
Deze krachtige en luxe verstevigende crème is 
geformuleerd met een unieke combinatie van 
ingrediënten, waaronder een peptide complex 
om de natuurlijke eiwitten van de huid te 
ondersteunen.

VOORDELEN
• Zorgt voor een stevige, strakke en gezonde  
 huid 

• Vermindert fijne lijntjes en rimpels

• Ondersteunt de collageenproductie

• Zorgt direct voor een gezonde glow

• Hydraterende, verzachtende en genezende  
 eigenschappen 

VOOR ALLE HUIDTYPES

POINT 
PEPTIDE CRÈMES



dag/nacht
POINT AGE REVERSE 20/50ml
Een cocktail van peptiden en botanische 
ingrediënten om zichtbare tekenen van 
huidveroudering te verminderen en de stevigheid en 
elasticiteit van de huid te bevorderen.

VOORDELEN
• Vermindert zichtbare tekenen van huidveroudering

• Ondersteunt de collageenproductie

• Geavanceerde huid verjongende en herstellende  
 eigenschappen

• Beschermt en geeft energie aan de huidcellen

• Zorgt direct voor een gezonde glow

• Hydraterende, verzachtende en genezende  
 eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag 
POINT MULTI PROTECT 20/50ml
Een anti-ageing peptide moisturiser met 
beschermingsfactor 15. Geformuleerd voor de 
kwetsbare huid die snel beïnvloed wordt door 
milieu-invloeden.

VOORDELEN
• Superieure anti-ageing eigenschappen 

• Beschermt tegen schadelijke milieufactoren

• Neutraliseert vrije radicalen

• Beschermt de barrièrefunctie van de huid 

• Zorgt direct voor een gezonde glow

• Hydraterende, verzachtende en genezende  
 eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES

POINT 
PEPTIDE CRÈMES



SPOT ON
ONZUIVERHEDEN BESTRIJDEN

dag/nacht
BLEMISH ACTIVE  20ml
Minstens 75% van de jeugd heeft te maken met 
milde acne tijdens de puberteit. Acne wordt 
gestimuleerd door een overmaat aan talg en dode 
huidcellen die de poriën verstoppen. Vaak ontstaat 
dit proces tijdens hormonale veranderingen. 
De snelwerkende Spot on blemish active helpt 
de ongemakken van acne direct zichtbaar te 
verminderen.

VOORDELEN
• De anti-microbiële formule elimineert acne- 
 bacteriën direct

• Salicylzuur dringt in de poriën om ontstekingen  
 tegen te gaan

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
MOISTURE BALANCE 50ml
Deze snel absorberende moisturiser voor de jonge 
huid bevat een unieke combinatie van ingrediënten. 
Het biedt hydratatie zonder zwaar aan te voelen en 
zorgt voor een matte finish. Voor een soepele en 
gezonde huid.

VOORDELEN
• Natuurlijke lichtgewicht hydratatie

• Matte finish

• Vermindert grove poriën

VOOR ALLE HUIDTYPES

SPOT ON
ONZUIVERHEDEN BESTRIJDEN



dag
U.V. protect SPF 30+ 50ml
Deze zonbescherming met breed spectrum UV-A/
UV-B filters is zeer innovatief doordat het de huid 
beschermt tegen UV-stralen en ook anti-oxidanten 
bevat.

VOORDELEN
• Voedende UV-bescherming voor dagelijks gebruik

• Hydrateert de huid en geeft een matte finish

• Rijk aan anti-oxidanten die vrije radicalen  
 bestrijden

• Helpt DNA beschadiging voorkomen

• Alcoholvrij, vrij van parabenen en non- 
 comedogeen

VOOR ALLE HUIDTYPES

DEFENCE 
KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN DE ZON



dag
U.V. protect SPF 50+ 50ml
Biedt hoge bescherming tegen schadelijke 
UV-A/UV-B stralen en is zacht voor de huid. 
De unieke formule, specifiek voor het gezicht, 
bevat ingrediënten die preventief werken tegen 
het uitdrogen van de huid. Ideaal om na skin 
resurfacing behandelingen te gebruiken of tijdens 
buitenactiviteiten.

VOORDELEN
• Biedt een breed spectrum UV-bescherming 

• Preventief tegen het uitdrogen van de huid 

• Rijk aan anti-oxidanten die vrije radicalen  
 bestrijden

• Voorkomt DNA beschadiging

• Alcoholvrij, vrij van parabenen en non- 
 comedogeen

VOOR ALLE HUIDTYPES

DEFENCE 
KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN DE ZON



DEFENCE 
KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN DE ZON

dag
C.C. cream SPF 30+  50ml
Deze multifunctionele corrigerende C.C.-cream 
minimaliseert imperfecties onmiddellijk terwijl 
zonnefilters de schadelijke, huid verouderende 
UV-A/UV-B-straling blokkeren. De ideale niet-vette 
lichtgewicht crème met een zachte textuur voor een 
dag lang zelfvertrouwen.

VOORDELEN
• Biedt breed spectrum bescherming tegen de zon

• Ontworpen om roodheid en een ongelijkmatige  
 teint te verbergen

• Ideaal voor gebruik na dermatologische ingrepen,  
 zoals lichte tot matige chemische peelings,  
 laserresurfacing en IPL.

• Verkrijgbaar in vier huidtinten, licht, medium en  
 donker

• Zorgt voor een natuurlijke glow

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag
Compact foundation SPF 50+ 10/14g
De pHformula compact foundation SPF 50+ biedt 
krachtige bescherming en een natuurlijke dekking. 
Deze langhoudende formule biedt een breed 
spectrum UV-A/UV-B bescherming. Gemakkelijk over 
de huid te verdelen zonder zwaar of vettig aan te 
voelen. 

VOORDELEN
• UV-A- en UV-B-filters bieden een breed spectrum  
 bescherming

• Helpt de huid te beschermen tegen schade door  
 vrije radicalen

• Hydrateert met krachtige ontstekingsremmende en  
 wond genezende eigenschappen

VOOR ALLE HUIDTYPES

LIGHT, MEDIUM, MEDIUM+

DEFENCE 
KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN DE ZON



dag/nacht
SOS rescue cream  50ml
De SOS rescue cream is een barrièrecrème voor een 
droge tot zeer gevoelige huid. De crème vormt een 
filtert op de huid om de huid goed te beschermen. 
Ideaal om de huid te beschermen bij verbranding en 
tegen kou en wind. Ook geschikt voor het herstel 
van zonverbranding op het gezicht en lippen.

VOORDELEN
• Vormt een natuurlijk beschermende filter op de  
 huid

• Geeft optimale hydratatie 

• Stimuleert de huid om snel te genezen

• Voorkomt vochtverlies door klimaatinvloeden

VOOR ALLE HUIDTYPES

SOS
HERSTELLEN EN BESCHERMEN



dag/nacht
SOS rescue oil  30ml
Deze veelzijdige SOS rescue oil is een unieke 
combinatie van verschillende oliën en actieve 
ingrediënten, afkomstig van natuurlijke bronnen. De 
olie heeft ongelooflijke anti-aging voordelen, terwijl 
het zichtbaar voor versteviging en een zachte en 
gehydrateerde huid zorgt. Ook dient het als een 
natuurlijke barrière bescherming van de huid en 
geeft een gezonde en natuurlijke glans.

VOORDELEN
• Een frisse en herstellende olie voor dagelijkse  
 barrièrebescherming

• Voor een zachte en gehydrateerde huid 

• Zorgt voor een natuurlijke glow en zichtbare  
 versteviging van de huid 

VOOR ALLE HUIDTYPES

SOS
HERSTELLEN EN BESCHERMEN



dag/nacht
SOS eye rescue 15ml
Geformuleerd met een krachtige combinatie van 
actieve ingrediënten om het gebied rond de ogen te 
verhelderen, ontgiften en verstrakken. Het bestaat uit 
een uniek peptide complex dat fijne lijntjes, rimpels, 
zwelling onder de ogen en donkere kringen helpt 
verminderen. Boordevol huid identieke ceramiden 
om de elasticiteit en de hydratatie van de huid te 
bevorderen. Reflecterende pigmenten zorgen voor 
directe verheldering van de huid rond de ogen.

VOORDELEN
• Vermindert fijne lijntjes, rimpels, zwelling onder de  
 ogen en donkere kringen

• Bevordert de elasticiteit en het vochtgehalte van  
 de huid

• Reflecterende primer voor oog make-up

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
SOS lip rescue  7ml
Een medicinale balsem met multifunctionele 
ingrediënten voor directe genezing en optimaal 
comfort bij droge, gescheurde en pijnlijke lippen.

VOORDELEN
• Zorgt voor een langdurig zacht en comfortabel  
 gevoel

• Voor directe genezing en herstel

• Koelt en verzacht

VOOR ALLE HUIDTYPES

SOS
HERSTELLEN EN BESCHERMEN



dag/nacht
SOS repair cream  50ml
De SOS repair cream beschermt de huid tegen 
vochtverlies, hydrateert en geeft comfort aan een 
extreem droge of gevoelige huid.

VOORDELEN
• Rijke textuur

• Biedt bescherming en comfort voor de extreem  
 droge of gevoelige huid

• Herstelt en kalmeert

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
SOS hydra gel mask  50ml
Het SOS hydra gel mask is een verfrissend, 
hydraterend en kalmerend gelmasker, dat de droge 
en geïrriteerde huid helpt verzachten.

VOORDELEN
• Versterkt de natuurlijke barrière van de huid

• Verbetert de hydratatie

• Zorgt voor een egale teint

VOOR ALLE HUIDTYPES

SOS
HERSTELLEN EN BESCHERMEN



dag/nacht
CONTOURING GEL  50ml
De Body Contouring Gel bevat actieve plantaardige ingre-
diënten met sterke vetafbrekende en verstrakkende eigen-
schappen. Deze unieke combinatie van actieve ingrediën-
ten zijn in staat de huid te verstrakken, het metabolisme te 
versterken, de bloedsomloop te verbeteren en de huid te 
beschermen tegen vrije radicalen. 

VOORDELEN
• De verwarmende werking versterkt de afvoer van  
 overtollige vloeistoffen

• Vermindert cellulitis

• Herstelt een optimale microcirculatie

VOOR ALLE HUIDTYPES

BODY  
HYDRATEREN EN VOEDEN



dag/nacht
FIRMING LOTION 50ml
Een verstrakkende bodylotion met sterk verjongende eigen-
schappen op basis van huid verstrakkende plantenextracten 
die de elasticiteit van de huid herstellen. Deze hydraterende 
bodylotion is rijk aan minerale zoutsoorten en sporenelemen-
ten die de huid revitaliseren en verstrakken.

VOORDELEN
• Verbetert de textuur, stevigheid en uitstraling van de huid

• Verbetert de afvoer van residuen van het celmetabolisme

• Zorgt voor een gehydrateerde en zijdezachte huid 

VOOR ALLE HUIDTYPES

BODY  
HYDRATEREN EN VOEDEN



dag/nacht
H.A.N.D. perfection cream 50ml
Deze multifunctionele handcrème is een 
herstellende, revitaliserende en hydraterende crème 
met een zachte, beschermde en gezonde huid als 
resultaat.

VOORDELEN
• Helpt zichtbare tekenen van huidveroudering te  
 bestrijden

• Zorgt voor intensieve hydratatie

• Vermindert pigmentvlekken 

VOOR ALLE HUIDTYPES



dag/nacht
LIQUID LIFE BOOST  10x25ml
Een huidsupplement dat geformuleerd is om de 
huid van binnenuit een boost te geven. Deze 
formule voor het verstevigen van de huid bevat 
essentiële micronutriënten om van binnenuit een 
gezonde huid te behouden. De unieke combina-
tie collageenpeptiden, vitamines, mineralen en 
hyaluronzuur werkt in synergie om de soepelheid 
en stevigheid te bevorderen, het immuunsys-
teem te versterken en de huid te beschermen 
tegen oxidatieve stress en de uitstraling van de 
huid te verbeteren.

Het supplement is in staat om hogere concen-
traties collageenpeptiden en andere voedings-
stoffen sneller en effectiever in de bloedbaan te 
brengen. Het geeft de natuurlijke collageenpro-
ductie van het lichaam een boost en het heeft 
de mogelijkheid om het collageen, dat tijdens 
het verouderingsproces verloren is gegaan, aan 
te vullen.

INSIDE OUT  
LIQUID LIFE 

VOORDELEN
• Vermindert fijne lijntjes en rimpels

• Verbetert de gezondheid van haar en nagels

• Verbetert de stevigheid en elasticiteit van de  
 huid

• Ondersteunt de gezondheid van het  
 bindweefsel en de gewrichten

• Helpt gewrichtspijn en stijfheid te  
 verminderen



dag/nacht
LIQUID LIFE RADIANCE  10x25ml
Het Radiance huidsupplement van Liquid Life is 
ontwikkeld om de huid van binnenuit te transforme-
ren. Het bevat essentiële micronutriënten om van 
binnenuit een gezonde huid te behouden. De unieke 
combinatie van 5 essentiële cerotenoïden, vitamines, 
mineralen en hyaluronzuur werken synergetisch 
samen om de huid te beschermen tegen blootstel-
ling aan UV-licht, het imuunsysteem te versterken, 
de huid intensief te hydrateren, te beschermen tegen 
oxidatieve stress en de helderheid van de huid te 
verbeteren.

VOORDELEN
• Beschermt tegen oxidatieve stress  
 veroorzaakt door ultraviolet licht

• Boost de cellulaire communicatie

• Bevordert de gezondheid van de ogen

• Verbetert de hydratatie en uitstraling van de huid

• Vertraagt het verouderen van de huid

• Verbetert de stevigheid en elasticiteit van de huid

• Zorgt voor een gezonde en stralende huid

• Verbetert de gezondheid van haar en nagels



www.ph-formula.nl


