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EEN BELANGRIJKE  

DERMO-ESTHETISCHE INNOVATIE  
 

 
 

RENEW 7 

 

Een zichtbaar jonger ogende huid  

in slechts 7 dagen ! 



 

 

 

 

RENEW 7        

LASER                           

 

 

  

 

 
CURE 7 JOURS 

7 DAY CURE 
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CURE 7 JOURS 

7 DAY CURE 

Sérum resurfaçant 

lissage intensif 

Resurfacing serum 

intense smoothing effect  

Detoxifying serum 

renewed skin effect  

Sérum détoxifiant 

peau neuve 



RENEW 7 - LASERTM 

In slechts 7 dagen een zichtbaar  

gladdere huid! 

 

 



1. Een combinatie van 2 krachtige werkstoffen die in synergie 

werken op vernieuwing van het huidoppervlak 
       

                                         INNOVATIE 
 

            SKIN DESTRESS     +         RENEW CELL 

RENEW 7 - LASERTM 

Een hoog geconcentreerde formule 



 

INNOVATIE:  SKIN DESTRESS 

 

 

 
Een «BOTOX-like» ingrediënt   

100% plantaardig zeewierextract 

 

Strijkt lijntjes en rimpeltjes glad 

 
 

 

RENEW 7 - LASERTM 



RENEW CELL 
 

Extract van bruine algen: een bekend ingrediënt dat zeer  

effectief werkt op het activeren van stamcellen in de epidermis. 

 

Vult rimpeltjes van binnenuit op. 

 

 

    
 

 
Zonder Renew Cell AI Met Renew Cell  AI 1% 

RENEW 7 - LASERTM 



 

Sorghum- 

extract 

Strijkt de 

gelaats-

trekken 

glad 

 Sferen van 

hyaluronzuur 

 

Vermindert lijntjes en 

rimpeltjes zichtbaar 

4. Stevigheid 1.Onmiddellijk  

liftend effect  

Sesam-extract 

 

Geeft een 

aanspannend 

effect dat de huid 

onmiddellijk glad 

strijkt  

Silanol 

 

 

Reorganiseert de 

collagene vezels, 

stimuleert de 

celvernieuwing 

 Geënte AHAs 

 

Geeft een 

milde micro- 

peeling op het 

huidoppervlak 

2. Micro-peeling 3. Vult op 

2. Aanvullende werkstoffen 

Geen parabenen toegevoegd, vrij van siliconen. 

RENEW 7 - LASERTM 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.insane-parts.com/images/P/ressort-01.gif&imgrefurl=http://www.insane-parts.com/Ressort_amortisseur_250-92/&usg=__u50msNQSPsL5vAboGV1APwuQ_Rw=&h=321&w=321&sz=23&hl=fr&start=3&sig2=YsQ9Gx1eDAyR1sKonD8vPQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QdMZMZPDv2B1QM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/search?q=ressort&um=1&hl=fr&tbm=isch&ei=h6TsTeDmG4LKgQeq6OzXCQ


RENEW 7 - LASERTM 

1. Een belangrijke dermo-esthetische innovatie 

2. Een baanbrekend verzorgingsproduct 

3. In 7 dagen zichtbaar resultaat 

4. Een ‘botox-like’ ingrediënt 

5. 100% plantaardig, parfumvrij, zonder parabenen 

6. Activeert de stamcellen in de epidermis 

7. Vult rimpeltjes van binnenuit op 



 

Gebruik:  

 3 tot 4 keer per jaar als intensieve kuur gebruiken.  

 Gedurende 7 dagen ‘s morgens en ‘s avonds aanbrengen 

op gezicht, hals en décolleté, onder het dagelijkse 

verzorgingsproduct (in plaats van het gebruikelijke serum). 

 Gedurende deze periode geen exfoliant gebruiken. 

  

Consumentenprijs:   

€ 62,00 

RENEW 7 - LASERTM 



RENEW 7 - DETOX 

In slechts 7 dagen een gladdere  

en stralender huid! 

 

 



 

 DETOXINE is een vooruitstrevende werkstof voor de                               

detoxificatie van de cellen. 

 

 

 DETOXINE versnelt de productie van lysosomen in de huid. 

 

 

DETOXINE verbetert het vermogen van de huid om te 

detoxificeren. 

       

RENEW 7 – DETOX: een belangrijke innovatie 



 

Werkstoffen om de uitstraling van de huid te verbeteren: 

 

Aan de oppervlakte: 

 - onmiddellijke werking: lichtreflecterende pigmenten 

 - micro-peeling in 7 dagen,  dankzij 2 werkstoffen die in synergie 

werken, chemisch en enzymatisch 

 => Dode huidcellen worden verwijderd en de celvernieuwing wordt 

gestimuleerd  

 

Dieper in de huid: 

 - antioxidanten-werking  

 => een stralende huid 

 - microcirculatie wordt gestimuleerd 

 => gezonde glans 
 

 

Kératoline + ABS Appel 

AHA’s 

Lupine 

Peptide 

 

+ 
Vitamine C 

Spelt Tarwe  

Peptide 
van organische  

oorsprong 

RENEW 7 – DETOX: een belangrijke innovatie 

Geen parabenen toegevoegd, vrij van siliconen. 
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 Perfect te gebruiken na een ziekte of zwangerschap. 

RENEW 7 – DETOX: een belangrijke innovatie 

 

 Speciaal geschikt voor ‘rokershuiden’. 

 

De ideale combinatie met Renew 7 Laser. Gebruik eerst Detox 

en direct daarna Laser voor het beste resultaat. 



RENEW 7 - DETOX 

1. Een belangrijke dermo-esthetische innovatie 

2. Een baanbrekend verzorgingsproduct 

3. In 7 dagen zichtbaar resultaat 

4. Een nieuw ingrediënt, detoxine, verbetert het vermogen 

van de huid om te detoxificeren 

5. 100% plantaardig, parfumvrij, zonder parabenen 

6. Een gladde huid met een gezonde uitstraling 

7. De huid is gerevitaliseerd, fijne lijntjes zijn vervaagd 



 

Gebruik:  

 3 tot 4 keer per jaar als intensieve kuur gebruiken.  

 Gedurende 7 dagen ‘s morgens en ‘s avonds aanbrengen 

op gezicht, hals en décolleté, onder het dagelijkse 

verzorgingsproduct (in plaats van het gebruikelijke serum). 

 Gedurende deze 7 dagen geen exfoliant gebruiken. 

  

Consumentenprijs:   

€ 62,00 

RENEW 7 - DETOX 



 

 Belangrijk: 

 

Na een aantal dagen is er al zichtbaar resultaat. 

De flacon dient echter gebruikt te worden totdat het product op 

 is, in de praktijk kan de consument wel 14 dagen met een  

flacon doen. 

RENEW 7: wijze van gebruik 



RENEW 7 

LASER & 

DETOX 


