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BYOUTY-ID
Stel je eigen serum samen! 

Het mix & match skincare concept met
ruim 25.000 mogelijkheden

 
 
 
 
 
 
 
 



ONZE COSMETICA BEVAT 
 

geen parfum
geen essentiële oliën

geen dierlijke bijproducten
geen plastic verpakking

geen microplastics
geen onnodige toevoegingen

geen onzin
 
 
 
 
 

 
NATUURLIJK

DIERPROEFVRIJ
MILIEUVRIENDELIJK

VEGAN

Wij zijn een nieuw Nederlands snel groeiend
huidverbeteringsmerk. Vooruitstrevend, eigentijds,
doeltreffend, maar vooral met héél veel passie
ontwikkeld. Skincare die de huid actief verbetert door
de toevoeging van bewezen werkzame ingrediënten
in de hoogst mogelijke concentraties. 

De consument heeft meer dan ooit behoefte aan
openheid en eerlijkheid, daarnaast is er ook sterk
behoefte aan individualiteit. Hier ligt dan ook de
basis van MRC Skin. 

Wij zijn Anneke en Mylène en we houden niet van
onzin en alleen al daarom is ons merk een zinvolle
aanvulling in het cosmetica landschap dat bolstaat
van valse misleidende beloftes. Wij beloven dat wij
nooit compromissen zullen sluiten in kwaliteit. Wij
willen alleen het beste voor onze klanten en bieden
daarmee de hoogst mogelijke resultaten op het
gebied van skincare. Cosmetica van deze tijd,
perfecte formules en routines met doeltreffende
zichtbare resultaten.

 
Eerst even onszelf voorstellen!

Wij zijn MRC Skin
 

Onze violet flesjes zijn niet alleen prachtig om te zien, maar ze bieden tevens een optimale bescherming voor onze skincare
producten. Skincare is kwetsbaar en je staat er misschien niet bij stil, maar jouw skincare producten kunnen bederven en

kunnen een bron van bacteriën worden. Dit onzichtbare gevaar kan problemen voor jouw huid opleveren en daarmee kun je
schade toedienen die je misschien niet meteen ziet, maar er wel degelijk is. In plaats van dat je je huid dus verzorgt,

veroorzaak je misschien wel een sluimerend probleem. Bij onze skincare is dit niet aan de orde, door o.a. het gebruik van
prachtige speciale violet glazen flesjes. 



BYOUTY-ID
Stel je eigen serum samen! 

Het mix & match skincare concept

INDIVIDUALITEIT

KWALITEIT

Elke huid heeft individuele behoeften. De
cosmetica-industrie probeert al jaren zo dicht
mogelijk bij de individuele behoeften van de
huid te komen, maar kan met zijn kant en klare
producten enkel een compromis maken tussen
meerdere wensen en behoeften.

Vanaf nu is het mogelijk om een specifiek
huidverzorgingsproduct samen te stellen dat
volledig is afgestemd op jouw huid. Je huid wil
geen compromis, maar een product dat
afgestemd is op haar behoeften. Precies die
werkzame stoffen die overeenkomen met de
persoonlijke behoeften van jouw huid voor een
optimaal resultaat.

Wij gebruiken alleen de meest hoogwaardige
ingrediënten uit de skincare industrie met een
bewezen en aangetoonde werking op de huid.
Vervolgens zijn deze ingrediënten in de hoogst
mogelijke concentraties toegevoegd aan onze
shots om echt hun werk te kunnen doen. Dit
zorgt ervoor dat jouw mix & match ByouTY-ID
serum een zeer hoogwaardig product is en
echt een verschil kan en zal maken voor je
huid. Hiervan zijn wij overtuigd. 

HUIDVERBETERING



HOE HET WERKT

BASIS SERUM

Uit de 20 verschillende ByouTY-ID Shots kies je
de 6 shots die jou het meest aanspreken. Elk shot
heeft meerdere functies, zo kan één shot voor
meerdere doeleinden ingezet worden. Stel een 
 mix samen die perfect aansluit bij de behoeften
van jouw huid. We hebben een onderscheid
gemaakt in vijf type shots, namelijk vitamines,
bescherm & verbeter, plantenextracten, specifieke  
probleemoplossers en anti-aging. Je kunt het niet
verkeerd doen, de shots zijn stuk voor stuk
fantastisch en er ontstaat hoe dan ook een zeer
krachtig serum dat mooie resultaten zal opleveren.
Belangrijk: Gebruik nooit twee keer dezelfde shot,
het moeten 6 verschillende shots zijn. 

 

Nadat jij een bestelling hebt geplaatst gaan 
 wij voor je aan de slag. Een doseerspuit wordt
gevuld met de 6 gekozen shots. Deze
doseerspuit bevat nu een hoog
geconcentreerde dosis van zeer krachtige
voedingsstoffen en ingrediënten. De inhoud
van deze doseerspuit wordt vervolgens in jouw
flesje gespoten. Dit flesje is dan al gedeeltelijk
gevuld met het basis serum. D.m.v. een
speciaal MRC-mix apparaat wordt hier een
mooie blend van gemaakt en mengen de shots
zich met het basis serum. De doseringen van
de shots en het basis serum zijn allemaal
zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat het
eindproduct de hoogst mogelijke concentraties
bevat van alle werkzame stoffen die jij
uitgekozen hebt voor jouw huid. Het basis serum is een heerlijk gelachtig serum

op basis van verzachtend aloë vera met 2%
niacinamide die snel je huid intrekt. Dit 100%
natuurlijke basis serum dient als drager voor de
6 uitgekozen shots en zorgt voor een prettige
smeerbaarheid. 

Ingrediënts; Aqua, niacinamide, aloe barbadensis leaf juice,
glycerin, carbomer, phenoxyethanol, caprylyl glycol, sodium
hydroxide, tetrasodium EDTA, citric acid, potassium sorbate,
sodium benzoate. 

JOUW PRODUCT

ByouTY-ID mix & match skincare 



GEBRUIKSAANWIJZING

 
         Het mix & match skincare concept 

    van MRC Skin
     Handmade with love in NL

 

ByouTY-ID

Het serum dient aangebracht te worden op
een gereinigd gezicht. Schudden voor
gebruik. Druk een kleine hoeveelheid van
het serum uit het violet glazen flesje op je
vinger en verdeel het over je gezicht en/of
decolleté. Masseer het serum met de
vingertoppen in de huid en laat het
ongeveer 5 minuten intrekken totdat het
serum door de huid is opgenomen. Hierdoor
werken de ingrediënten nog effectiever. Het
serum kan wat trekkerig aanvoelen, dit
komt door de hoge concentratie aan
werkzame stoffen. Breng vervolgens
voorzichtig je eigen favoriete crème of
gezichtsolie (booster) aan om de poriën te
sluiten. Dit zorgt ervoor dat de
hydraterende en krachtige bestanddelen
goed door de huid worden opgenomen. 

De hydraterende eigenschappen van jouw
serum zorgen direct voor een stralende huid.
Snelwerkende ingrediënten verbeteren je huid
zichtbaar in een week of een aantal weken. Dit
speciaal voor jouw samengesteld serum kan
veel voor je huid betekenen en de meest
optimaal haalbare resultaten zijn te behalen als
je dit serum 6 tot 8 weken achter elkaar
minstens 1x per dag gebruikt. Sommige
huidproblemen die het serum op kan lossen
hebben tijd nodig. Langdurige en blijvende
resultaten zijn te behalen als je dit serum voor
langere tijd achter elkaar gebruikt en blijft
gebruiken. Dit product kan echt een verschil
maken, daar zijn wij van overtuigd.

RESULTATEN



Krachtige antioxidant
Ondersteunt het herstellende
vermogen van de huid
Bescherming tegen vrije
radicalen
Vervaagt pigmentvlekjes
Helpt de gevolgen van
huidveroudering door
zonnestraling te verminderen
Bescherming tegen
luchtvervuiling
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Stimuleert de collageen,- en
elastineproductie
Houdt de huid jong en strak

Deze shot beschermt tegen
schadelijke invloeden van buitenaf

 

 
Geschikt voor alle huidtypes 
die wat extra bescherming 

kunnen gebruiken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Lecithin, ascorbyl tetraisopalmitate,

caprylic/capric triglyceride, tocopheryl
acetate, tocopherol, ubiquinone,

diisopropyl adipate,glycerin,alcohol, aqua

Helpt rimpelvorming te vertragen
Zichtbare vermindering van fijne
lijntjes en rimpels
Houdt de huid jong en strak
Stimuleert het bindweefsel 
Zorgt ervoor dat de huid zachter
en gladder aanvoelt
Hydrateert de huid
Is effectief tegen puistjes
Stimuleert de collageen- en
elastineproductie
Verfijnt de huidtextuur
Kalmeert de huid
Bescherming tegen vrije
radicalen
Helpt de gevolgen van
huidveroudering door
zonnestraling te verminderen

Een echte alleskunner voor de huid.
De voordelen van vitamine A zonder

negatieve bijwerkingen 
 

Geschikt voor alle leeftijden en elk
huidtype.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, glycerin,

stevia rebaudiana leaf/stem extrac,
sodium levulinate, sodium benzoate

 

VITAMINE SHOTS

Shot 1

Plantaardige vitamine A 

Shot 2

Vitamine Q10+C+E 

Shot 3

Vitamine B12 niacinamide

Vervaagt pigmentvlekjes
Effectief tegen verstopte poriën
Verkleint grove poriën
Versterkt de huidbarrière 
Beschermt tegen blauw licht
Ondersteunt herstellende
vermogen van de huid
Is effectief tegen puistjes
Hydrateert de huid
Helpt de gevolgen van
huidveroudering door
zonnestraling te verminderen
Vermindert roodheid en
onzuiverheden
Stimuleert de collageen- en
elastineproductie
Helpt rimpelvorming te vertragen
Zichtbare vermindering van fijne
lijntjes en rimpels
Verfijnt de huidtextuur
Zorgt ervoor dat de huid zachter
en gladder aanvoelt
Maakt de huidteint egaler

Eén van de meest geteste en
bewezen vitamine in skincare

 

 
Een ware krachtpatser voor iedere

huid van alle leeftijden.
 

Dit is de enige shot die niet
100% natuurlijk is. 

 
Het basisserum bevat 2%

niacinamide en deze shot ook, 
dit om de werking te versterken.

 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water,

niaciamide, aqua, sodium levulinate,
sodium benzoate

 



BESCHERM & VERBETER
SHOTS

Bevordert toename van goede
bacteriën in en op de huid
Helpt de flora op de huid te
verbeteren 
Verbetert en versterkt de
huidbarrière 
Is effectief tegen puistjes
Vermindert onzuiverheden
Helpt tegen een onrustige
huid
Vermindert roodheid 
Vermindert een schrale huid
Vermindert de gevoeligheid
van de huid

Nieuwe ontwikkeling op het
gebied van skincare. Deze shot 
 verbetert de huid die gevoelig is
geworden door milieu-invloeden.

Helpt de flora op de huid te
herstellen en bevordert de

toename van goede bacteriën. 
 

Geschikt voor de gevoelige huid
die is blootgesteld aan stedelijke

omstandigheden. 
De mannenhuid heeft hier ook
veel voordelen van, maar dit

maakt hem niet minder geschikt
voor vrouwen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, aqua,
acetyl heptapeptide-4, caprylyl glycol,
sodium levulinate, sodium benzoate

 
 

Shot 4

Probiotica shot 

Shot 5

City skin shot 

Shot 6

(Blue) Light shot

Zorgt ervoor dat de huid
zachter en gladder aanvoelt 
Maakt de huidteint egaler
Vervaagt pigmentvlekjes
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Voorkomt collageenafbraak
Verzorgt de gevoelige huid
Vertraagt de gevolgen van
huidveroudering
Verzorgt en hydrateert 

Deze shot bedekt de huid met
een beschermend laagje tegen
schadelijke stoffen. Beschermt
tegen invloeden van buitenaf,

zoals luchtverontreiniging 
tabak (sigarettenrook)

schadelijke gassen
zware metalen.

 
 

Woon je in een stedelijke
omgeving, rook je zelf of word je
regelmatig blootgesteld aan de

rook van een ander? Dan is deze
shot een aanrader.

 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, aqua,

glycerin, PEG-8, caprylyl glycol,
helianthus annuus (sunflower) seed
extract, PPG-1-PEG-9-lauryl-glycol
ether, butylene glycol, hedera helix
(ivy) leaf/stem extract, phytic acid,

sodium polyacrylate, sodium
levulinate, sodium benzoate

 

Beschermt de huid tegen   
 blauw licht en infrarood licht
Helpt de gevolgen van
huidveroudering door
zonnestraling te vertragen 
Vervaagt pigmentvlekjes
Voorkomt pigmentvlekjes
Beschermt de huid die
beschadigd is door licht
Stimuleert de DNA reparatie 
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

Activeert proteïne in de huid die
licht kunnen absorberen, zodat de
huid beter beschermt is tegen alle

vormen van licht. De shot doet
echter meer dan beschermen, het

zorgt ervoor dat de huid zich
herstelt van de schade die

veroorzaakt wordt door diverse
soorten licht.

 
Geschikt voor alle leeftijden en

elk huidtype.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water,

glycerin, aqua, hydrolyzed pea protein,
glucose, sodium chloride, sodium

succinate, sodium levulinate, sodium
benzoate

 
 
 
 



Kalmeert de beschadigde huid
Vertraagt de gevolgen van
huidveroudering
Is effectief tegen puistjes
Verzorgt en hydrateert de huid
Helpt littekens te verzachten
Vermindert onzuiverheden
Ondersteunt de aanmaak en
afgifte van collageen
Krachtige antioxidant
Heeft een verkoelend effect
op huiduitslag of zonnebrand

In de huidverzorging is aloë vera
vooral erg populair vanwege haar

hydraterende, verzachtende en
beschermende eigenschappen.

Het stimuleert de natuurlijke
afweer van de huid en verbetert

zowel de stevigheid als de
soepelheid. Uit onze aloë vera

shot is het water verwijderd
waardoor er een zeer krachtig

concentraat overblijft.
 

Ingredients:
Glycerin, aloe barbadensis leaf extract

 

PLANTENEXTRACTEN

Shot 7

Aloë vera shot 

Shot 8

Licorice shot 

Kalmeert de gevoelige en
onrustige huid
Vervaagt pigmentvlekjes
Houdt de huid jong en strak
Krachtige antioxidant
Zorgt voor minder roodheid in
het gezicht
Perfect voor de vette huid 
Is effectief tegen puistjes
Vervaagt pigmentvlekjes
Vertraagt de gevolgen van
huidveroudering

In de huidverzorging is
zoethoutwortel tegenwoordig erg

populair omdat het een zeer
krachtig en veelzijdig ingrediënt

is.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Glycerin - glycyrrhiza glabra root

extract
 
 



Hydrateert de huid 
Verzacht en kalmeert de huid
Beschermt de huid tegen
invloeden van buitenaf
Vermindert een schrale huid 
Hydrateert de huid
Houdt de PH-waarde van de
huid op peil. Een PH-waarde
die op peil is, ondersteunt de
integriteit van de huid.
Hierdoor wordt de huid minder
kwetsbaar en gevoelig en kan
je huid zichzelf beschermen
tegen infecties en
omgevingsfactoren.

 Havermout is een krachtig
antioxidant waar geen enkele

huid genoeg van krijgt.
 

Havermout voor de huid is door
de FDA (autority over cosmetics)

herkent als skinprotector.

Ingredients:
Glycerin, avena sativa kernel extract

 

 

PLANTENEXTRACTEN

Shot 9

Oat shot 

Shot 10

Green tea shot 

Vermindert roodheid
Vermindert wallen
Vermindert donkere kringen
onder de ogen
Krachtige antioxidant
Vertraagt de gevolgen van
huidveroudering
Heeft een verkoelend effect
op huiduitslag en zonnebrand
De vitamines in groene thee
laten je huid er jeugdiger uit
zien 
Ondersteunt de aanmaak en
afgifte van collageen

In de huidverzorging is groene
thee vooral erg populair vanwege
haar hydraterende, verzachtende
en voedende eigenschappen en is

daardoor ideaal om een droge,
vermoeide en doffe huid tegen te
gaan. Daarnaast is groene thee
voor veel meer huidproblemen

inzetbaar en een echte
alleskunner.

 

 
 

Ingredients:
Glycerin, Camellia Sinensis Leaf

Extract
 
 



Vermindert pigmentvlekken 
Verkleint pigmentvlekken
Maakt pigmentvlekken lichter

Vermindert en verkleint
pigmentvlekken. Door storende

vlekjes krijg je een onregelmatige
teint in je gezicht en hierdoor lijk

je vaak ouder dan dat je in
werkelijk bent. De actieve

ingrediënten in pigment control-
shot zorgen ervoor dat de huid

zich egaliseert en zorgt voor een
fijne en stralende teint. Het

bijzondere van deze shot is dat
het alleen de vlekjes en niet de

gehele huid lichter maakt. Tevens
werkt pigment control-shot op

meerdere stadia van het
pigmentatieproces om de

afzetting van melanine in de
opperhuid consequent te
verminderen en zelfs te

voorkomen. 
 

 

 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water,
glycerin, aqua, hydrolyzed yeast

extract, glycolipids, sodium levulinate,
sodium benzoate

 
 

 

SPECIFIEKE 
PROBLEEMOPLOSSERS

Shot 11

Pigment control shot 

Shot 12

CBD shot 

Kalmerende werking
Verzacht de geprikkelde huid
Werkt verzachtend bij een
rode en ruwe huid
Verzachtend bij een gevoelige
huid 
Verbetert de teint en textuur
van de huid
Ontspant het gezicht voor een
ontspannen uiterlijk
Brengt een onrustige huid tot
rust  
Verbetert de huidskleur  
Is effectief tegen puistjes
Vermindert een rode huid 
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

CBD is de grootste skincaretrend
van dit moment. Het is een

krachtig kalmerend en herstellend
plantaardig actief ingrediënt. 

 

Zeer geschikt voor de gevoelige
huid. Ook zeer geschikt voor de
(grove) mannenhuid (natuurlijk

ook voor vrouwen)

 
 
 
 

 
Ingredients:

Organic rosa damascena water,
glycerin, aqua, maltodextrin, pinus

cembra wood extract (and) cannabis
sativa seed oil, cannabis sativa leaf
extract, sodium levulinate, sodium

benzoate, lecithin, tocopherol 
 
 
 



Verkleint grove poriën
Vermindert talg
Reguleert de vette huid
Geeft een mat effect
Minder grauw voorkomen

Vermindert grove poriën en zorgt
voor een matte uitstraling.

Vermindert de talgproductie en is
ook ideaal voor de mannenhuid.

Het werkzame bestanddeel in
deze shot is een biotechnologisch

extract dat de vette huid
reguleert, talg en grove poriën

vermindert en de hydratatie
ondersteunt. 

 

 
 

Ingredients:
Aqua, pseudoalteromonas ferment

extract, sodium salicylate
 
 
 

 

SPECIFIEKE 
PROBLEEMOPLOSSERS

Shot 13

Pore minimizer shot 

Shot 14

Anti-redness shot 

Vermindert roodheid in het
gezicht
Vermindert het aantal rode
gebieden
Vermindert de intensiteit van
de roodheid
Vermindert de grootte van de
rode gebieden
Zorgt ervoor dat de huid
zachter en gladder aanvoelt 

Deze shot vermindert roodheid in
het gezicht en is speciaal

geschikt voor de onrustige huid.
Laat de huid tot rust komen en is
ideaal voor mensen met een huid

die snel rood wordt. 
 
 

 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, aqua,
acetyl tetrapeptide-40, caprylyl glycol,

sodium levulinate, sodium benzoate
 
 
 
 



Vermindert rimpelvolume 
Vermindert rimpellengte  
Verzacht de huid 
Verjongend effect
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

De krachtige peptide in de Botox
-like shot zorgt voor een botox-
achtige werking. De shot zorgt

voor de ontspanning van de
spieren die verantwoordelijk zijn

voor de vorming van
expressielijnen en strijkt

bestaande rimpels glad. Dit komt
doordat de zenuwoverdracht
tussen de huid en de spieren

onderbroken worden, waardoor
rimpels minder kans hebben om

te ontstaan. 
Werkt hetzelfde als botox, maar

milder en veiliger. Deze anti-
rimpelshot vermindert de diepte

en lengte van de rimpel binnen 1
week. Bijzonder geschikt als je er

zichtbaar jonger uit wilt zien of
als je het nog te vroeg vindt om
aan botox injecties te beginnen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Aqua, acetyl hexapeptide-8, caprylyl

glycol
 
 
 

ANTI-AGING SHOTS

Shot 15

Botox-like shot 

Shot 16

Filler shot 

Shot 17

Hyaluron-like shot

Zorgt voor de aanmaak van
hyaluronzuur
Herstelt verloren volume  
Nasolabiale (neuslippen)
plooien worden zichtbaar
minder  
Herstelt de vochtarme huid  
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

De actief werkende stof in deze
shot zorgt dat de aanmaak van

hyaluronzuur wordt gestimuleerd
en geactiveerd waardoor de huid

een voller effect krijgt. Het
verzacht rimpels van binnenuit.

De huid krijgt haar elasticiteit en
stevigheid terug en oogt gladder

en ziet er jonger uit. De shot
verhoogt het vermogen om vocht
vast te houden in alle huidlagen
en dit al na het eerste gebruik.

De shot houdt zelfs 2 keer zoveel
vocht vast dan hyaluronzuur,
hierdoor herstelt het verloren

volume. Uit testen blijkt dat de
nasolabiale (neuslippen) plooien

zichtbaar verminderd zijn in
slechts 14 dagen en in 1 maand

is de diepte van rimpels tot 70,6%
afgenomen. 

 

 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, aqua,

propandediol, disodium, phosphate,
xanthan gum, saccharide isomerate,

sodium phosphate, glyceryl caprylate,
sodium levulinate, sodium benzoate

 
 

Hydrateert de huid
Beschermt de huid
Maakt de huid gladder
De huid ziet er jonger uit
De huid ziet er voller uit
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

Effectief alternatief voor
hyaluronzuur. Deze shot heeft
een ultiem watervasthoudend

vermogen om zo effectief en snel
rimpels te bestrijden. Deze shot

begint al na een paar uur te
werken en de effecten verbeteren

met de dag.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Aqua, pseudoalteromonas,

exopolysaccharides, citric acid
 
 
 
 
 



Stimuleert de elastine-
productie
Herstelt de contouren van je
gezicht
Gaat huidverslapping tegen
Vermindert marionetlijnen,
fronslijnen en neus/lippen
plooi
Zorgt voor een vrolijkere
uitstraling
Vermindert kraaienpoten
Verstrakt de kaaklijn
Verstrakt de hals en wangen

De aanmaak van elastine wordt in
gang gezet, waardoor deze shot
huidverzakking tegen gaat. Het
zorgt voor een liftend effect en

gaat de strijd met de
zwaartekracht aan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water, aqua,

pentylene glycol, caprylyl glycol, n-
prolyl palmitoyl tripeptide-56 acetate,
sodium levulinate, sodium benzoate

 
 
 

ANTI-AGING SHOTS

Shot 18

Lifting elastine shot 

Shot 19

DNA shot 

Shot 20

Stamcel shot

Helpt DNA schade te
herstellen
Beschermt DNA tegen schade
Helpt veroudering van cellen
te vertragen
Zorgt voor een algeheel
jonger voorkomen
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

Deze shot werkt als anti-rimpel
bestrijder en werkt verjongend.

Bevat cel herstellende en
vernieuwende eigenschappen.

Herstelt en beschermt DNA
schade voor een jongere huid.

DNA kan beschadigd raken door
allerlei oorzaken, zoals UV-

straling en schadelijke stoffen.
Een beschadigde huid zorgt
ervoor dat de huid er ouder

uitziet.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Organic rosa damascena water,

butylene glycol, aqua, acetyl
hexapeptide-51 amide, sodium

levulinate, sodium benzoate
 
 
 

Bescherming tegen schade
door invloeden van buitenaf
Beschermt de huidstamcellen
Vertraagt het
huidverouderingsproces
Vertraagt veroudering van de
huidcel
De huid ziet er langer jeugdig
uit (beter en vitaler)
Zichtbare verbetering van
kraaienpootjes
Helpt rimpelvorming te
vertragen
Zichtbare vermindering van
fijne lijntjes en rimpels

Deze shot bevat plantaardige
stamcellen voor de bescherming

van de huid stamcellen. Deze
shot slaagt er in een

revolutionaire anti-aging prestatie
te leveren voor echte verjonging.
Beschermt de levensduur van de

huid stamcellen, hierdoor
vertraagt deze shot veroudering
van de huid en verjongt de huid.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients:
Malus domestica fruit cell culture
extract, xanthan gum, glycerin,
lecithin, phenoxyethanol aqua

 
 
 
 
 
 



TIPS

WAAROM 6?

Vindt je het lastig om een keuze te maken tussen
de 20 shots. Bepaal dan voor jezelf wat je wenst
te bereiken met dit serum? Wil je je huid op
bepaalde punten verbeteren of juist beschermen?
Schrijf de verbeterpunten voor jezelf op, zodat je
gericht kunt zoeken welke shots daarbij passen.
Soms zijn er meerdere shots die passen bij een
verbeterpunt, je kunt dan meerdere shots kiezen
voor dit verbeterpunt of juist eentje die je het
meeste aanspreekt. Je kunt het niet verkeerd
doen, alle shots zijn door iedereen te gebruiken.
Je kunt alle type shots door elkaar kiezen, want
er zijn geen regels, alleen dat je 6 verschillende
shots moet kiezen. Aan dit concept is jarenlang
onderzoek aan vooraf gegaan en het mooie is dat
welke combinatie je ook kiest er een prachtig
product ontstaat wat zorgt voor mooie resultaten.
Alle shots hebben een bewezen werking en
zullen een verschil maken. 

Spreken meer dan 6 shots je aan, dan zou je
kunnen overwegen om 2 serums te maken.
Eentje voor in de avond en eentje voor in de
ochtend. We zullen de serums markeren, zodat
je het verschil weet en ze om en om kunt
gebruiken. Het serum met de meeste
beschermende shots raden wij aan voor overdag.

MEER...

 

Wij hebben uitvoering onderzoek gedaan in zowel
ons intern als externe laboratoria naar het
verzadigpunt van dit product zo zijn we op 6 shots
uitgekomen. Veel skincare bevat maar één of een
paar werkzame ingrediënten, omdat deze duur
zijn. Deze ingrediënten zijn vaak niet in de nodige
concentraties aanwezig om echt hun werk te
kunnen doen. Onze shots bevatten de allerbeste
ingrediënten uit de skincare industrie in de
hoogste mogelijke concentraties. Hierdoor zorgen
de zes door jou uitgekozen shots voor een perfect
gebalanceerd en geconcentreerd serum. 



Shot 18

Lifting 

elastine 

shot 

Shot 7

Aloë vera 

shot 

Shot 8

Licorice 

shot 

Shot 10

Green tea 

shot 

Shot 13

Pore 

minimizer 

shot 

Shot 19

DNA shot 
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Shot 1

Plantaardige

Vitamine A

shot 

Shot 2

Vitamine 

Q10+C+E 

shot

Shot 3

Vitamine B12 

niacinamide 

shot

Shot 4

Probiotica 

shot 

Shot 5

City skin 

shot 

Shot 6

(Blue) 

Light shot

Shot 9

Oat shot 

Shot 11

Pigment 

control shot 

Shot 12

CBD shot 

Shot 14

Anti-redness 

shot 

Shot 15

Botox-like shot 

Shot 16

Filler shot 

Shot 17

Hyaluron-like

shot

Shot 20

Stamcel 

shot

VITAMINE SHOTS

ANTI-AGING SHOTS

SPECIFIEKE PROBLEEMOPLOSSERS

PLANTENEXTRACTEN

BESCHERM & HERSTEL SHOTS

NAAM:

DATUM:

Hier worden jouw 6 gekozen shots aangevinkt!
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