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Een huid met oneffenheden, roodheid en rosacea
Een gecombineerde/vette/acne huid
Een vale huid/rokershuid
Rimpels in het gelaat
Verslapping van de huid

Professional Intensive

Professional Intensive

Fibrose Cellulite (verharding bindweefsel) •
Adipeuze Cellulite (ophoping van vet •
Oedemateuze Cellulite (vochtophoping)  •
Verslapping van de huid •

• Verslapping van de huid

Home Care
•
•
•
•
•

Professional

Fibrose Cellulite (verharding bindweefsel) •
Adipeuze Cellulite (ophoping van vet) •
Oedemateuze Cellulite (vochtophoping)  •
Verslapping van de huid •

Een huid met oneffenheden, roodheid en rosacea
Een gecombineerde/vette/acne huid
Een vale huid/rokershuid
Rimpels in het gelaat
Verslapping van de huid

Home Care

Fibrose Cellulite (verharding bindweefsel) •
Oedemateuze Cellulite (vochtophoping)  •
Verslapping van de huid •

Science makes
the difference

Versterk jouw eigen merk
met PBSerum Cosmeceuticals

BODY

GELAAT

Professional

GELAAT
PBSerum Cosmeceuticals op basis van gevriesdroogde
enzymen is revolutionair
Wat lange tijd niet voor mogelijk werd gehouden, is PBSerum
Cosmeceuticals gelukt. Het gebruik van enzymen in behandel- en
thuis producten op een farmaceutisch niveau van kwaliteit, is door
de vriesdroogtechniek mogelijk gemaakt. In combinatie met de
enzymatisch SmartPeeling werken de producten snel en effectief in
de diepere lagen van de huid.

Welke gelaatsproblematieken behandel je met PBSerum
Cosmeceuticals?
•
•
•
•
•

Een huid met oneffenheden, roodheid en rosacea
Een gecombineerde/vette/acne huid
Een vale huid/rokershuid
Rimpels in het gelaat
Verslapping van de huid

Vit EQUILIBRIUM

Voor huid met oneffenheden, zoals littekens, zonschade en
verouderde huid. Vitaminen A, C en E en KerA B333 enzymen.

MULTIVIT

Voor een gecombineerde vette/acne huid en kleine irritaties.
Vitamine B-complex en KerA PB333 en PB500 lipase
enzymen.

Vit RADIANT

Voor een vale, doffe en rokershuid en pigmentvlekken.
(94% pure) Vitamine-C en KerA B333 enzymen.

HYALURONIC

Verjongende, revitaliserende, anti-rimpelbehandeling en
droge/vochtarme huid. Laag moduculair hyaluronzuur 1,2%
en KerA PB333 enzymen.

EXTREME FIRMNESS (+)

Verstevigende behandeling tegen huidveroudering in het
geval van verslapping van de huid, verlies van elasticiteit en
andere tekenen van veroudering. Vitamine C, hyaluronzuur,
COL HG PB220 en KerA PB333 enzymen.

PBSerum SmartPeeling

De SmartPeeling is een Enzym Peeling met Kerastinase die dode
huidcellen in de diepere huidlagen verwijderd, zonder irritatie en
roodheid. Het revolutionaire concept van de peeling op basis
van PB333 keratinase, is dat het herkent wat huid nodig heeft en
selectief en efficiënt handelt. Speciaal ontworpen voor de gevoelige
huid. Geen roodheid, geen irritaties.
Geschikt voor:
• Gezichtsbehandelingen
• Gevoelige Huidverzorging
• Dagelijkse of wekelijkse peeling tijdens de gelaatsverzorging
• Ideale aanvulling voor PBSerum cocktails met Hyaluronzuur en/of
vitaminen

Welke problematieken behandel je met PBSerum
Cosmeceuticals Body
•
•
•
•

Fibrose Cellulite (verharding bindweefsel)
Adipeuze Cellulite (ophoping van vet)
Oedemateuze Cellulite (vochtophoping)
Verslapping van de huid

Smooth (+)

Behandeling om de zogenoemde Fibrose Cellulite, ook wel
Harde- of vezel cellulite genoemd, te verminderen.
Een micro-emulsie op basis van een combinatie van Collagenasen enzymen (ColGHPB220), werkt selectief op verharde collageenophopingen, waarbij collageenvezels die zich ophopen
rond de adipocyten oplossen.

Slim (+)

Behandeling om gelokaliseerd vet en Adipeuze Cellulite te
verminderen. Een formule op basis Lipase Enzymen (PB500),die doordringt tot de vetophopingen en een zeer efficiënte
enlipolytische werking heeft, waardoor de geaccumuleerdelipiden rond de adipocyten selectief oplossen en daarbij het
opgehoopte vet zich verspreidt.

Drain (+)

Behandeling om oedemateuze cellulite en het vasthouden van
vocht te verminderen. Micro-emulsie op basis van efficiënte
Hyaluronidase enzymen (Hyal PB3000), die de overmatige
ophoping van polysaccharide verbreekt en afvoert.

Cellulite Cocktail+

De optimale aanpak om cellulite te verminderen, waarbij Professional Intensive producten worden gecombineerd om alle drie
de oorzaken van Cellulite in eens te beïnvloeden. Reductie van
Adipeuze-, Fibrose-, en Oedemateuze Cellulite vindt tegelijkertijd
plaats. Deze methode wordt wereldwijd door Artsen, Huidtherapeuten en Huidspecialistes met veel succes toegepast.
Lift (+)
Behandeling om de elasticiteit te verminderen en de verslapping
van het lichaam te bestrijden. Gevriesdroogd preparaat met o.a.
het enzym collagenase (GH PB220) met een hoge capaciteit
om endogene productie van collageen te stimuleren.

BODY

Wat maakt PBSerum Cosmeceuticals
aantrekkelijk voor jouw instituut?

• PBSerum SmartPeeling en Behandelproducten zijn
allen geschikt voor de gevoelige huid
• Toe te voegen aan iedere behandeling/ieder product
• Vriesdroog producten maken jouw behandeling
exclusief
• Geen kant en klare producten (voorbereiden in
aanwezigheid van de klant)
• Met en zonder “insluis-apparatuur” te gebruiken
• Vriesdroog producten ook voor thuis

Waarom maakt de vriesdroog-techniek
PBSerum zo uniek?
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De vriesdroogtechniek zorgt er voor dat:
• de werkzame stoffen tot meer dan 15 jaar stabiel
blijven. Dit is uniek te noemen, aangezien enzymen
een hoge mate van instabiliteit vertonen tijdens het
productieproces.
• de enzymen 100% van hun activiteit behouden
• de vitamines hun eigenschappen optimaal behouden
• de producten gefabriceerd kunnen worden zonder
additieven te gebruiken
Er zijn geen conserverings- of andere middelen
toegevoegd. Het betreffen 100% pure ingrediënten.

