
Er zijn veel verschillen tussen een mannenhuid en een vrouwenhuid. Over het algemeen genomen is de 
mannenhuid 22% dikker (op het gezichtsgebied) en het ziet er gladder en strakker uit. De mannenhuid      
reageert beter op invloeden van buitenaf. De huid is rijker aan collageen en reageert later met veroudering 
maar wel ineens en duidelijk. Het wordt beschermd door een dikkere onderhuidse vetlaag omdat het een 
hogere hoeveelheid aan talgklieren en haarfollikels bevat, daardoor heeft de huid meer elasticiteit en zach-
theid maar kunnen er meer ontstekingen ontstaan. De huid heeft een hogere zweetafscheiding, zodat de 
huid eerder kan uitdrogen. De overmatige talgafscheiding, de overmatige zweetproductie en het scheren 
maken de huid van de man daardoor gevoeliger. De nieuwe behandeling voor de man bevat niet-vette, frisse 
en ultra doordringbare textuur voor een makkelijke applicatie. Een simpel en compleet programma, start met 
het reinigen van de huid, bescherming tegen dagelijks scheren en van externe factoren.

 
Man Face Cleansing Gel: Lichtschuimende reinigingsgel verwijdert op doeltreffende wijze onzuiverheden 
en overmatige talgafscheiding. Het gebruik van de gel bereidt de huid voor op het scheren. De AHA’s (fruit-
zuren) stimuleren de celvernieuwing, de huid wordt zacht, elastisch, gehydrateerd, gekalmeerd en het heeft 
een  kalmerende, beschermende en herstellende werking. De gel is gemakkelijk af te spoelen met lauwwarm 
water en laat geen sporen na. De cleansing gel geeft de huid een frisse en gladde uitstraling, zorgt voor 
een milde scrub en voorkomt ingegroeide baardharen. Met vochtige handen aanbrengen en inmasseren, 
afspoelen met lauwwarm water. 
 
Revitalizing and Lifting Cream:  Een 24-uurs creme met een frisse textuur die direct wordt opgenomen. De 
huid wordt verstevigd, gehydrateerd en oneffenheden worden verminderd. Tetrapeptide-9, betaglucan en 
hyaluronzuur werken diep op de rimpels als een ultieme filler. Door de grote mix van vitaminen biedt de 
creme een hoge bescherming tegen vrije-radicalen. 
 
Aftershave Emulsion: Zachte, frisse en beschermende emulsie, kalmeert de huid na het scheren. Direct 
na net scheren met een masserende beweging aanbrengen op gezicht en nek. Ondersteunt de natuurlijke 
vochtbalans en herstelt de zuurgraad van de huid. 
 

Anti-fatigue Eye Gel: Een koele antivermoeide ogen gel die past bij het ooggebied. Bevat cafeïne. De gel 
vermindert tekenen van vermoeidheid, zoals donkere kringen en wallen. De synergy van hyaluronzuur, be-
taglucan en tetrapeptide-9 verminderen lijntjes rondom de ogen en zorgen voor een vullend effect en een 
liftend resultaat. 
 

Invigorating Mineral Mask: Dit masker biedt de huid energie en verfrissing, het vermindert onmiddellijk ver-
moeidheidsverschijnselen, de huid wordt gehydrateerd en gerevitaliseerd. Verrijkt met een multi-vitamine 
complex en mineralen zouten. 
 
Man Body Spray: Een hydraterende, stimulerende spray voor het lichaam. De Body Spray geeft een vitale, 
frisse energie na douchen of baden. Breng de spray direct aan na het drogen. De spray is ideaal na intensief 
sporten en heeft een aangename, niet opdringerige geur. 
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