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La Colline is ontstaan in het hart van een fascinerend  
gebied: de Rhonevallei in het Zwitserse kanton Wallis. In de 
stad Sion, beschermd door twee heuvels, vond La Colline haar 
naam die ‘de heuvel’ betekent en die symbool staat voor een  
onveranderlijke kracht. Het bevindt zich dicht bij de bron van de  
biotechnologische industrie, aan de Zwitserse Rivièra, dat in de 
hele wereld bekend staat vanwege de cellulaire huidtherapie.

Het resultaat van de wetenschappelijke vooruitgang komt tot 
uiting in het CMAge® Complex en waarborgt de effectieve  
anti-agingwerking van alle La Colline producten. De drie  
pijlers hydratatie, bescherming en oxygenatie werken diep in 
de huidcellen.

La Colline heeft verschillende verzorgingslijnen ontwikkeld en 
biedt hoogwaardige oplossingen voor iedere specifieke anti-aging 
behoefte, voor dames en heren.

De innovatieve formules zijn gebaseerd op actieve biotechno-
logische ingrediënten, gecombineerd met botanische extracten, 
waarvan de klinisch geteste effectiviteit direct zichtbare en  
langdurige schoonheid van de huid garandeert. 

La Collines sociale en maatschappelijke betrokkenheid heeft  
geleid tot het beschikbaar stellen van een studiebeurs voor artsen 
in opleiding aan de University Hospital van Zurich.

Beauty met ZwitSerSe PreciSie
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SwiSSentialS

Deze emulsie richt zich op alle  
factoren die een overmatig glimmende 
huid veroorzaken en pakt zichtbare 
tekenen van huidveroudering aan. 
Maakt de huid mooi mat, vergrote 
poriën worden verminderd en de  
textuur verfijnd.
 
Aanbrengen op de T-zone of op het gehele  
gezicht, afhankelijk van de behoefte. Kan ook 
als extra stap aan de reguliere verzorging  
worden toegevoegd.

CMAge® FIRST  
Cellular emulsIon CMAge® Pure & mat FluId 

CMAge® FIRST Cellular Emulsion is 
ontwikkeld als eerste beauty product 
en vervult iedere essentiële behoefte 
van de huid. Het is het ideale pro-
duct om kennis te maken met de ex-
pertise van La Colline skincare. De 
hoogwaardige formule combineert de 
effectieve anti-aging van het CMAge® 

Complex met de anti vrije radicalen 
kracht van artemisia. Zoete amandel 
en shea butter geven een gevoel van 
comfort aan de huid. De huid is voor-
zien van zuurstof, is beschermd en 
gehydrateerd zodat zij straalt met een 
jeugdige schoonheid. 
 
‘s Ochtends en’ s avonds aanbrengen, op de per-
fect gereinigde huid van het gezicht en de hals. 
De fijne emulsie verspreidt gemakkelijk en wordt 
goed door de huid opgenomen, zodat opvolgende 
producten of make-up beter kunnen worden 
aangebracht.
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SwissEntials is de perfecte lijn om de voordelen, die La Colline  
de huid biedt, te ontdekken.
De effectieve formules zijn voor dames en heren geschikt die 
eenvoud, gemak en resultaat in hun huidverzorging waarderen. 
SwissEntials is ontwikkeld op basis van de universele behoeftes 
van de huid en is daardoor geschikt voor ieder huidtype. 
De ‘intelligente’ en tijdloze producten kunnen alleen of in  
combinatie met andere producten worden gebruikt, afhankelijk 
van de behoefte van de huid.

SwiSSentialS

*Zelfevaluatietest uitgevoerd door 33 vrouwen, na tweemaal per dag aanbrengen van CMAge® 
FIRST Cellular Emulsion gedurende 28 dagen. Percentage van positieve reacties.
**Zelfevaluatietest uitgevoerd door 26 vrouwen, na tweemaal per dag aanbrengen van Cellular 
Emulsion CMAge® Pure & Mat Fluid gedurende 28 dagen. Percentage van positieve reacties.

Bewezen resultaat*:

Huid is soepeler: 91%*

Perfect gehydrateerde huid: 82%*

Zachtere huid: 96%**

Overtollig talg is geabsorbeerd: 84%**

firSt Beauty care  
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active cleanSing
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De eerste en zeer belangrijke stap in huidverzorging is het  
reinigen. La Colline biedt een uitgebreide range van zorgvuldig  
samengestelde formules voor iedere behoefte. Het anti- 
agingcomplex CMAge® is gecombineerd met een bijzonder 
en kostbaar plantenextract: alpine plantago. Deze plant wordt  
biologisch geteeld, heeft een anti-luchtvervuiling en ontstekings-
remmende werking. De Active Cleansinglijn geeft de huid een 
gevoel van comfort en pakt cellulaire huidveroudering aan.

active cleanSing

reinigen en tonifiëren
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active cleanSing

Frisse anti-aging cleansingmilk 
met een romige textuur, die de huid 
reinigt en alle sporen van vuil en 
make-up verwijdert. Doordat de 
huid zacht is en perfect gereinigd, is 
de huid in topconditie.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen met  
een wattenschijfje of met de vingers, met  
ronddraaiende bewegingen.  

Deze anti-aging cleansinggel maakt 
de huid perfect schoon voor een 
langdurig fris gevoel. Ideaal voor de 
gecombineerde of vette huid, verfijnt 
de huidtextuur. De teint is gerevita-
liseerd, de huid is zuiver en stralend.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen op 
een vochtige huid, inmasseren en afspoelen 
met veel water. Nareinigen met Cellular 
Bio-Smoothing Tonic.

Cellular BIo-CleansIng 
mIlk Cellular CleansIng gel
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reinigen en tonifiëren

De cleansing cream heeft een 
crème-achtige textuur en vormt een 
rijk schuim om de huid perfect te  
reinigen. Het is door de zachte wer-
king ook geschikt voor de gevoelige 
huid. De milde, kalmerende formule is  
gecreëerd voor iedereen die het fijn 
vindt om de huid met een schuim en 
water te reinigen. De huid is fris en 
straalt, de teint is gerevitaliseerd.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen op een 
vochtige huid, inmasseren en afspoelen met 
veel water.

Deze lotion heeft een dubbele werking: 
het werkt verzachtend en anti-aging 
zodat het direct verbeterend werkt  
op de huid. Verwijdert dode huidcellen 
en onzuiverheden. De teint wordt  
egaler, de huid zachter met een mooie 
verfijnde textuur.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen met  
wattenschijfjes, op de perfect gereinigde huid 
van het gezicht en de hals.

Cellular Wash-oFF  
CleansIng Cream

Cellular BIo-smoothIng 
tonIC
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Tweefasenproduct die op milde wij-
ze alle oogmake-up verwijdert, zelfs 
waterproofformules. Is geschikt voor 
gevoelige ogen en beschermt de de-
licate huid rond de ogen. Cellular 
Gentle Eye Make-Up Remover is  
getest onder oogheelkundige supervi-
sie, heeft een comfortabel, verfrissend 
en kalmerend effect. Laat geen olie-
laagje achter.
 
Goed schudden zodat de twee fasen he-
lemaal gemengd worden. Bevochtig twee 
wattenschijfjes met het product en breng ze 
op de oogleden aan, verwijder de make-up. 
Herhaal en reinig na met wattenschijfjes 
en water.

Een ultramilde enzymatische peeling 
voor alle huidtypes, zelfs de meest 
gevoelige. De innovatieve geltextuur 
verandert in een olie tijdens de La 
Colline ‘radiance activating massage’. 
Verwijdert dode huidcellen op een 
milde wijze, maakt de huid direct 
gladder en laat haar stralen. 
 
Gebruik Bio-Peel 1-3 maal per week.  
Breng een royale hoeveelheid aan op het 
gezicht en de hals, vermijd de oogcontour. 
Masseer het product in totdat het in een 
olie verandert. Spoel af met lauw water.

Cellular gentle eye  
make-uP remover

Cellular modellIng  
BIo-Peel

active cleanSing
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reinigen en tonifiëren

Scrubcrème met zeer fijne holle  
bolletjes die de huid diep reini-
gen. Bevrijdt de poriën van dode 
huidcellen en onzuiverheden, terwijl 
het een verzachtende en verfijnende 
werking op de teint heeft. De huid  
is intensief gereinigd, de textuur ver-
fijnd en de natuurlijke schoonheid is 
naar boven gebracht.
 
Gebruik de Exfoliator 1 tot 3 keer per week, 
afhankelijk van de behoefte. Breng een  
dikke laag aan op de perfect gereinigde huid, 
vermijd de oogcontour. Masseer met rond-
draaiende bewegingen en spoel goed af.

Cellular Bio-Activating Gel heeft een 
bijzondere formule: het is een clean-
singgel en een masker ineen, op basis  
van tonifiërende en stimulerende 
oliën. Het verbetert de zuurstoftoe-
voer naar de huidcellen, zuivert de 
huid en verfijnt de huidtextuur. De 
teint straalt van frisheid.
 
Gebruik de Gel 1 tot 3 keer per week, afhan-
kelijk van de behoefte, ‘s morgens of ’s avonds. 
Aanbrengen met de vingertoppen op een perfect 
gereinigde huid, vermijd de oogcontour. Masseer 
met ronddraaiende bewegingen met extra  
aandacht voor de T-zone. Laat 1 minuut  
inwerken en spoel goed af. Nareinigen met  
Cellular Bio-Smoothing Tonic.

Cellular exFolIator

Cellular  
BIo-aCtIvatIng gel
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Moisture Boost++ is ontwikkeld voor de vermoeide en ge-
dehydrateerde huid. Het stimuleert de huidcellen om hun 
natuurlijke hydratatiesysteem te activeren. Geheim wapen is 
de Eco-Hydration Factor, een bijzonder complex dat direct 
en op lange termijn de huidcellen van vocht voorziet en een  
permanente vochtreserve opbouwt. 

Het andere technische hoogstandje is de toegepaste Gefrag-
menteerde Hyaluronzuur Technologie, dat de effectiviteit 
optimaliseert van Cellular Eco-Hydration Treatment. Een 
unieke en intelligente oplossing voor de gedehydrateerde huid. 

hydrateren en BeSchermen

moiSture BooSt++

* In vitro test uitgevoerd met de actieve ingrediënten, gedoseerd in de gebruikte percentages van 
de formules.
** Klinische test - corneometrie uitgevoerd bij 10 vrijwilligers na het aanbrengen van Cellular 
Eco-Hydration Treatment.
*** Zelfevaluatietest uitgevoerd door 20 vrouwen, na tweemaal per dag aanbrengen van Cellular 
Eco-Hydration Treatment onder hun gebruikelijke crème. Percentage van positieve reacties.

Bewezen resultaat

Hyaluronzuurproductie: +128%*

Hydratatie: +125% na 1 uur**

De huid is soepeler, goed gehydrateerd: 95%*** 
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Het nieuwe en zeer innovatieve Eco-Hydration Factor complex helpt de  
natuurlijke hydratatiecyclus van de huidcel te herstellen. De werking wordt 
versterkt door drie vormen van hyaluronzuur die door hun verschillende  
moleculaire gewicht zorgen voor een optimaal hydratatieniveau. Cellular 
Eco-Hydration Treatment is een krachtige hydratatiekuur van 28 dagen en is 
uitermate geschikt voor een zeer droge of vochtarme huid. In minder dan een 
maand wordt de huid soepeler, rimpeltjes en fijne lijntjes zijn vervaagd en de 
zichtbare tekenen van dehydratatie zijn verminderd. Doordat de vochtreserves 
zijn aangevuld, ziet de huid er spectaculair stralend uit en is voller en steviger.
 
Breng zowel ‘s ochtends als ’s avonds 1 tot 2 pipetjes aan op de grondig gereinigde hals en het 
gezicht, als tijdelijke vervanging van het gebruikelijke serum. Voor optimale bescherming en 
langdurig comfortabel gevoel is het essentieel om Cellular Rich Hydration Cream of Cellular 
Ideal Hydration Fluid S.P.F. 15 van de Moisture Boost++ lijn te gebruiken. Na de kuur van  
28 dagen, is het aanbevolen om de Cellular Perfect Hydration Serum te gebruiken.

Cellular eCo-hydratIon treatment

moiSture BooSt++
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hydrateren en BeSchermen

Deze heerlijke crème bevat voedende en hydraterende ingrediënten om een zeer 
vochtarme huid te herstellen. Daarnaast heeft de intensieve crème een rijke tex-
tuur en zorgt voor een blijvend comfortabel gevoel. De huid is voller en opgevuld,  
en daardoor zeer gehydrateerd. Deze crème is een ware bron van hydrate-
rende kracht en ideaal te gebruiken voor in de winter, bijvoorbeeld bij extreme  
weersomstandigheden (wind, zonlicht, etc) of wanneer de huid wordt blootgesteld 
aan onverwachte klimaatveranderingen.

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen na Cellular Perfect Hydration Serum of Cellular 
Eco-Hydration Treatment op het grondig gereinigde gezicht en de hals.

Cellular rICh hydratIon Cream 
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Verrijkt met het antioxidant vitamine 
E en zwarte bessenolie voor een direct 
gevoel van comfort. Dit serum her-
stelt het natuurlijke hydratatieproces 
en versterkt de effectiviteit van de 
opvolgende verzorgingsproducten. 
Rimpeltjes en fijne lijntjes worden ver-
minderd. De soepelheid en glans van 
de huid worden hersteld en de huid 
straalt met een nieuwe frisheid.
 
Breng zowel ‘s ochtends als ’s avonds 1 tot 2 
pompjes voor Cellular Rich Hydration Cream 
of Cellular Ideal Hydration Fluid S.P.F. 15.

Cellular PerFeCt  
hydratIon serum

moiSture BooSt++

Een lichte, frisse geltextuur die ver-
rijkt is met zwarte bessenolie, shea 
butter en het antioxidant vitamine E, 
die de huid direct van vocht voorziet. 
Daarnaast creëert het serum op het 
gezicht een dun laagje dat de huid 
beschermt tegen UV-straling. De 
huid is beschermd tegen een wisse-
lende vochtbalans, tegen schadelijke 
straling van de zon en wordt heerlijk 
zacht en stralend.
 
‘s Ochtends aanbrengen na Cellular Percfect 
Hydration Serum op het gezicht en de hals.

* Dit is geen anti-zonnebrandproduct.

Cellular Ideal hydratIon 
FluId s.P.F. 15*
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hydrateren en BeSchermen

Het alpenwater in deze sprayflacon 
omhult de huid met een heerlijke frisse 
sensatie en gevoel van well-being. De 
huid wordt gehydrateerd en geeft  
direct een gevoel van comfort. Het 
complex van sporenelementen voor-
ziet de huid van de juiste hoeveel-
heid magnesium, ijzer, zink, koper en  
silicium om de huid een gezonde teint 
te geven.
 
Gebruik de mist ‘s ochtends om de glans van 
de huid een boost te geven, en ‘s avonds na het 
reinigen om de gelaatstrekken te ontspannen 
en de huid te kalmeren. Kan op ieder moment 
van de dag worden gebruikt om de huid op  
te frissen.

sWIss alPs Cellular mIst

Dit zachte en zeer frisse masker is rijk 
aan actieve hydraterende, voedende 
en revitaliserende ingrediënten. Het 
geeft direct verlichting aan irrita-
ties en beschadigingen van de huid. 
De intensieve formule herstelt het 
hydratatievermogen van de huid en 
neemt het oncomfortabele gevoel van 
de huid direct weg. De huid is gehy-
drateerd, voller en opgevuld met een 
glanzende en egale teint.
 
Gebruik het masker 1 tot 3 keer per week en 
breng het aan op een grondig gereinigde huid, 
vermijd de oogcontour. Laat 10 tot 15 minuten 
inwerken, verwijderen met warm water.

Cellular dynamIC  
hydratIon mask
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matrix r3
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matrix r3

De matrix R3 lijn is gebaseerd op La Collines antirimpel  
expertise en op de laatste wetenschappelijke doorbraken op het 
gebied van het herstellen van de huid. De belangrijke actieve  
ingrediënten zijn gericht op de extracellulaire matrix en verster-
ken de structurele moleculen van de huid. Terwijl het CMAge® 
Complex hydratatie, bescherming en zuurstoftoevoer biedt, 
bouwt het R3 Peptixyl™ Complex zichtbaar de matrix onder de 
rimpeltjes en fijne lijntjes op door ze van binnenuit op te vullen. 
De huid is hersteld en opgevuld en ziet er voller uit.

rimPeltjeS vervagen en oPvullen

* In vivo test uitgevoerd bij 26 vrijwilligers die gebruikmaken van actieve ingrediënten met dezelfde 
percentages als in de formule van Cellular Matrix Serum. Percentage van positieve reacties. 
** In vivo test uitgevoerd met profilometrie bij 24 vrouwen, gedurende 56 dagen, die gebruikmaken 
van actieve ingrediënten met dezelfde percentages als in de formule.

Bewezen resultaat

Al een paar uur na het aanbrengen:
Huid is gladder: 77%*

Na 56 dagen: Rimpeldichtheid  
is gereduceerd bij een gemiddelde van 33%** 
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Een serum met een antirimpel en opvullend effect, dat door de lichte  
textuur goed door de huid wordt opgenomen. Doordat het concentraat 
zeer geconcentreerd is, voorziet het de huid van alle benodigde elementen 
om de extracellulaire matrix weer op te bouwen. De huid lijkt voller,  
compacter en rimpeltjes zijn vervaagd. 
 
Breng zowel ’s ochtends als ’s avonds 1 tot 2 pompjes van het serum aan voor Cellular Matrix 
Cream of Cellular Rich Matrix Cream, om de effectiviteit van beide producten te optimaliseren. 

Cellular matrIx serum

matrix r3
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rimPeltjeS vervagen en oPvullen

Een anti-agingcrème dat verrijkt 
is met parelmoerdeeltjes waardoor 
een zijdeachtig laagje op de huid 
komt te liggen, dat licht reflecteert. 
De crème is ideaal in combinatie 
met Cellular Matrix Serum omdat 
beide producten de productie van 
ondersteunende proteïnes in de 
huid stimuleren, de huidbarrière 
versterken en een effectieve wer-
king hebben op diepe rimpels. Dag 
na dag straalt de huid en ziet er 
jeugdiger uit.

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen na  
CellularMatrix Serum.

Een bijzonder rijke textuur die spe-
ciaal ontwikkeld is voor de droge 
huid en bij extreme weersomstandig- 
heden. Cellular Rich Matrix Cream 
voorziet de huid van de antirimpel  
en anti-aging werking door het R3 
Peptixyl en het CMAge® Complex. 
Een kostbare olie, rijk aan essentiële 
vetzuren, maken de formule com-
pleet om comfort en verlichting te  
geven aan een trekkerige huid. De 
huid is compacter, zachter en soepe-
ler. 
 
’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen na  
Cellular Matrix Serum op het gezicht en de  
hals. Inmasseren met zachte ronddraaiende 
bewegingen. 

Cellular matrIx Cream

Cellular  
rICh matrIx Cream



advanced vital
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advanced vital ontketent een frisse boost van anti-aging ener-
gie in het hart van de huidcellen, gecombineerd met een revita-
liserende werking van een nieuwe dimensie in huidverzorging: 
stevigheid. Het opmerkelijke CMAge® Complex, met haar  
innovatieve HDS (High Density Skin) System bevat soja-eiwitten 
die de proliferatie en de werking van de fibroblasten  
stimuleert. Tevens ondersteunt het de stevigheid, compactheid 
en elasticiteit van de huid. Een roos en malva-extract biedt een 
comfortabel en soepel gevoel. Versterkt door de revitaliserende 
ingrediënten, ziet de huid er voller, steviger en jeugdiger uit. 
Daarnaast zijn de resultaten op de contouren van het gezicht een 
ware openbaring.

verStevigen en revitaliSeren

advanced vital

Bewezen resultaat
Meer elasticiteit tot: +124%*

De huid is steviger tot: +54%**

Toename in dikte van de huid: +23%***

De huid is goed gevoed, zachter en comfortabeler: 90%****

* Klinische studie uitgevoerd bij 21 vrouwen in de leeftijd 40 tot 55 jaar, na Cellular Vital Serum 
en Cellular Vital Cream tweemaal per dag aanbrengen gedurende 28 dagen. De resultaten zijn 
gemeten met een cutometer.
** Klinische studie uitgevoerd bij 21 vrouwen in de leeftijd 40 tot 55 jaar, na Cellular 
Vital Serum en Cellular Vital Cream tweemaal per dag aanbrengen gedurende 28 dagen.  
De resultaten zijn gemeten met een reviscometer.
*** Klinische studie uitgevoerd op de huid na het aanbrengen van Cellular Night Elixir  
gedurende 8 dagen.
**** Zelfevaluatietest uitgevoerd door 33 vrouwen na tweemaal per dag aanbrengen van Cellular 
Night Elixir gedurende 28 dagen. Percentage van positieve reacties.
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Dit tweefasenproduct biedt vitaliteit aan een lipide-arme huid met een dubbele 
werking: het comfort van de kostbare oliën die versterkt wordt door de kracht 
van revitaliserende en kalmerende ingrediënten. Ceramiden en een duo van 
kostbare oliën herstellen en regenereren de huidweefsels terwijl een botanisch 
extract de irritaties van de dag verzacht. 
Tegelijkertijd versterkt het CMAge® Complex de mineralen en sporenele-
menten van de huid en stimuleert de celstofwisseling. Bovendien, verstevigt 
HDS (HighDensity Skin) System de huid en de contouren van het gezicht. In 
de ochtend is de huid goed gevoed, verzacht, versterkt en straalt een nieuwe 
schoonheid uit.
 
Goed schudden voor gebruik. Breng ’s avonds aan, voor de La Colline nachtcrème, op een  
grondig gereinigd gezicht en hals. Masseer in met opwaartse cirkelvormige bewegingen. Breng  
Elixir zowel ’s ochtends als ’s avonds aan bij een zeer gedevitaliseerde huid.

Cellular nIght elIxIr 

advanced vital
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verStevigen en revitaliSeren

Cellular Vital Cream geeft een 
boost aan de vitale celactiviteiten, 
verstevigt de contouren van het ge-
zicht en herstelt een jeugdige teint. 
De delicate crèmetextuur geeft een 
matte finish met een comfortabel 
gevoel, zodat de huid een fluwelen 
touch krijgt. De huid ondergaat een 
ware transformatie: de huid ziet er 
voller, steviger uit en heeft een jeugd- 
iger profiel.  
 
Breng de crème ‘s ochtends en ‘s avonds aan 
na Cellular Vital Serum of Cellular Night 
Elixir. Gebruik een royale hoeveelheid op het 
gezicht en de hals.

De ideale crème voor de huid die 
onderhevig is geweest aan stress-
factoren van buitenaf. Het heeft een 
verstevigende werking en geeft direct 
een comfortabel gevoel aan de trek-
kerige huid.
De anti-aging en verstevigende in-
grediënten herstellen de contouren 
van het gezicht en verminderen de 
zichtbare tekenen van huidveroude-
ring. De voedende oliën verzachten 
de huid, voor een comfortabel gevoel.

Breng de crème ‘s ochtends en ‘s avonds aan 
na Cellular Vital Serum of Cellular Night 
Elixir. Gebruik een royale hoeveelheid op 
het gezicht en de hals, masseer zacht in met 
opwaartse cirkelvormige bewegingen.

Cellular vItal Cream

Cellular vItal  
extra-rICh Cream 
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Cellular Vital Serum geeft een direct ‘minifacelift’-effect en een soepel en  
elastisch gevoel aan de huid. Het stimuleert de productie van nieuwe macro-
moleculen, herstelt de cellulaire ademhaling en regenereert de ondersteunende 
weefsels om de huid te versterken voor een hernieuwde glans. De bijzondere 
textuur van dit serum wordt direct door de huid opgenomen. De gelaatstrek-
ken zijn verzacht, de huid is goed van zuurstof voorzien, is beschermd en 
straalt met een vitale energie.
 
Breng dagelijks ’s ochtends en/of ’s avonds 1 of 2 pompjes van het serum aan op de grondig  
gereinigde huid. Voor een optimaal verstevigend effect, gebruik het serum voor Cellular Vital 
Cream of Cellular Vital Extra-Rich Cream.

Cellular vItal serum

advanced vital
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verStevigen en revitaliSeren

Cellular Vital Mask geeft direct een boost aan de uitstraling van het gezicht. 
Het stimuleert de zuurstoftoevoer naar de huidcellen en geeft een actieve hy-
dratatie. De huid is verzacht en hersteld en voelt heerlijk zacht met een jeug-
dige elasticiteit. Het rijke verwenmasker hydrateert zelfs de meest vermoeide 
huid. De huid van het gezicht is van energie voorzien en ziet er perfect zacht, 
opgevuld en glanzend uit. Het herstelt de teint en de uitstraling.
 
Breng 1 tot 3 keer per een redelijk dikke laag van het masker aan op de grondig gereinigde huid 
van het gezicht en hals, vermijd de oogcontour. Laat 10 tot 15 minuten inwerken en verwijder  
het masker met wattenschijfjes doordrenkt met Cellular Bio-Smoothing Tonic. 

Cellular vItal mask 
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cell white
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Het resultaat van de laatste doorbraken op het gebied van huid-
oplichtende technologie: de Cell White lijn hanteert een hele reeks 
schoonheidseffecten met name de innovatieve LUX-Factor (Lighte-
ning Ultimate X-Factor). Dit vermindert vlekjes door de melanine-
productie te limiteren zodat de hyperpigmentatie afneemt. Het effect 
wordt versterkt door vitamine C, bekend om haar vermogen om 
melanine-synthese te verminderen, en de zachte exfoliërende kracht 
van een duo van AHA ‘s (gewonnen uit citroen en grapefruit). Tege-
lijkertijd helpt het opmerkelijke CMAge® Complex de tekenen van 
huidveroudering te beperken door cellulaire oxygenatie, hydratatie 
en bescherming. Deze lijn van huidoplichtende, egaliserende en 
anti-aging huidverzorgingsproducten, levert uitstekende resultaten 
op. Door gerichte actieve ingrediënten, zijn de vlekjes zichtbaar  
verminderd. De teint ziet er helderder en stralender uit.

oPhelderen en de teint egaler maken

cell white

Bewezen resultaat

Huid verhelderend effect: 86%*

Verminderde huidpigmentatie: 71%*

Beter gehydrateerde, meer comfortabele huid: 95%**

Zachtere huid: 85%**

* Klinische studie uitgevoerd bij 21 Aziatische vrouwen met de actieve ingrediënten, gedoseerd 
in dezelfde percentages als in de formule van White C Serum, Absolute White Day Cream en 
Absolute White Night Cream gedurende 56 dagen. Gemeten met ITA.
** Zelfevaluatietest uitgevoerd door 20 vrouwen na gebruik van White C Serum, Absolute White 
Day Cream en Absolute White Night Cream gedurende 28 dagen. Percentage van positieve  
reacties.
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cell white

Deze zachte reinigingsmelk verwij-
dert alle sporen van vuil en make-
up. De ophelderende werking maakt 
de teint egaal met een fris, zacht en 
comfortabel gevoel. 
 
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds aan met rond-
draaiende bewegingen op het gezicht en de 
hals, vermijd de oogcontour. Verwijder met 
licht vochtige wattenschijfjes en reinig daarna 
met Radiance Softening Lotion. 

Het ideale product om de werking van 
de ophelderende producten te optima-
liseren doordat de lotion het ontstaan 
van vlekjes helpt voorkomen. Een 
extract van malva verzacht de huid 
terwijl arnica juist tonifieert. De huid 
krijgt een zachte en stralende finish, 
straalt met een nieuwe vitaliteit, is 
schoon, gehydrateerd en heerlijk fris.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen als  
nareiniging, na Radiance Cleansing Milk. 

radIanCe CleansIng mIlk radIanCe soFtenIng lotIon
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oPhelderen en de teint egaler maken

Dit serum bestrijdt hyperpigmen-
tatie en huidveroudering met een 
synergetische mix van actieve  
ingrediënten. Terwijl LUX-factor en 
vitamine C gericht zijn op vlekjes, is 
het CMAge® Complex en vitamine 
B5 gericht op celstofwisseling voor 
een heldere en egale teint.

Aanbrengen op de huid van het gezicht 
en de hals, gevolgd door Absolute White 
Day Cream of White Protector SPF 25  
(’s ochtends) en Absolute White Night 
Cream (’s avonds). 

WhIte C serum WhIte ProteCtor S.P.F. 25*

Dit serum combineert de verhelde-
rende werking van vitamine C met 
de antioxidantkracht van artemisia.  
UVA/UVB bescherming versterkt  
het antioxidant effect van het 
CMAge® Complex zodat de huid 
gewapend is tegen externe stress-
factoren die huidveroudering doen 
versnellen. Het product is ideaal om 
bij de hand te hebben op momenten 
dat de huid onverwacht aan zonlicht 
wordt blootgesteld, omdat het een 
goede bescherming tegen UV-stralen 
biedt. Maakt de huid soepel, geeft 
een comfortabel gevoel en maakt 
donkere vlekjes minder zichtbaar 
door de lichtreflecterende pigmenten. 

Breng iedere ochtend aan na White C Serum, 
vermijd de oogcontour.

* Dit is geen anti-zonnebrandproduct.
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cell white

Deze lichte maar zeer effectieve 
crème heeft een directe werking en 
richt zich op ontsierende vlekjes  
en onregelmatigheden. LUX-Factor  
zorgt ervoor dat de teint mooi  
helder en egaal wordt en laat een 
stralend laagje achter, dat de natuur-
lijke helderheid van de huid herstelt. 
Zuurstoftoevoer naar de huidcellen, 
hydratatie en bescherming worden 
mogelijk gemaakt door het CMAge® 
Complex, zodat de huid straalt met 
een jeugdige schoonheid.
 
Breng iedere ochtend aan, na White C Serum. 

aBsolute WhIte day Cream

aBsolute WhIte nIght 
Cream

Absolute White Night Cream werkt ‘s 
nachts om de huid te voeden en op te 
helderen. De zachte crème geeft een 
krachtige oppepper aan de glans en 
herstelt beschadigingen van de huid 
die zijn veroorzaakt door externe 
stressfactoren. Iedere nacht helpt 
LUX-Factor pigmentvlekjes te verva-
gen, terwijl zoete amandelolie en shea 
butter de huid soepel maken en een 
comfortabel gevoel geven. Het toege-
voegde CMAge® Complex vertraagt 
de huidveroudering. Na het ontwaken 
voelt de huid zachter, straalt meer en 
ziet er jeugdiger uit.
 
‘s Avonds aanbrengen op de perfect gereinigde 
huid van het gezicht en de hals. 
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oPhelderen en de teint egaler maken

Dit crèmemasker geeft een gevoel 
van comfort en werkt direct ophel-
derend door de lichtreflecterende 
pigmenten. Bij regelmatig gebruik 
vermindert het zichtbaar pig-
ment onregelmatigheden door het  
ongeëvenaarde effect van LUX- 
Factor, waardoor de teint egaal 
wordt. De huid heeft een mooie 
transparante glans, is diep gevoed, de 
zuurstof toevoer naar de huidcellen  
is verbeterd en de huid is goed 
beschermd. 

Breng een redelijk dikke laag van het masker 
aan op de perfect gereinigde huid van gezicht 
en hals, vermijd de oogcontour. Laat 10 tot 15 
minuten inwerken en verwijder het masker 
met wattenschijfjes doordrenkt met Radiance 
Softening Lotion.

Wordt aangebracht op probleemge-
bieden waar het innovatieve,  
geconcentreerde product zijn werk 
kan doen: het camoufleren van  
pigmentvlekjes en het voorkomen 
van het ontstaan van de vlekjes. De 
textuur voelt comfortabel aan, dekt 
goed en bevat lichtreflecterende  
pigmenten waardoor pigmentvlek-
jes direct minder zichtbaar worden. 
Bij regelmatig gebruik, zorgt LUX- 
Factor voor het langdurige effect:  
de grootte en intensiteit van  
pigmentvlekjes zijn verminderd.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen op  
pigmentvlekjes en andere pigment onregelma-
tigheden, na White C Serum en voor Absolute 
White Day Cream, Absolute White Night 
Cream of White Protector SPF 25.

aBsolute WhIte mask antI-sPot WhIte CorreCtor
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oogcontour verZorging
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De fijne en gevoelige huid rondom de ogen verdient extra  
aandacht en speciale verzorging. Om te zorgen voor een perfecte 
compatibiliteit in dit kwetsbare gebied van het gezicht, heeft  
La Colline een lijn voor oogverzorgingsproducten ontwikkeld  
met aangepaste texturen en formules die rijk zijn aan kostbare  
anti-aging ingrediënten. Er zijn meerdere acties - gladder, 
verstevigend, oplichtend, liftend, beschermend - om de ogen 
te verzorgen door rimpels, fijne lijntjes, wallen, vlekjes en andere 
zichtbare tekenen van veroudering te verminderen.
Alle geavanceerde technologische knowhow van La Colline is  
geconcentreerd in deze uitgebreide productlijn voor een  
comfortabel gevoel en ongeëvenaarde resultaten.

oogcontour verZorging

eye Performance
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oogcontour verZorging

Een verzachtend en verstevigend serum dat glans aan de oogcontour geeft. 
Een hibiscus extract en het anti-aging CMAge® Complex hebben een  
liftend effect voor een verstevigende en een gehydrateerde huid rond de ogen.  
Doordat er zich een zacht filmlaagje vormt, vermindert dit serum fijne lijntjes 
en vlekjes. De huid rond de ogen is ‘gelift’ en ziet er steviger uit.
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen nadat de make-up is verwijderd. Gebruik zachte  
klopbewegingen over de oogcontour zodat het product goed wordt opgenomen. Strijk licht  
over de oogleden. 

Cellular eye lIFt essenCe 
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oogcontour verZorging  

Oogcontourcrème voor een oog-
verblindend effect, met drievoudige 
werking: activeert de microcirculatie, 
vermindert de blauwachtige kleur 
van donkere kringen en verhindert 
de melaninesynthese. Beschermt en 
regenereert. De oogcontour is direct 
opgehelderd, pigmentvlekjes zijn 
verminderd in intensiteit en de ogen 
sprankelen.

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen met de 
vingertoppen nadat de make-up is verwijderd 
en Cellular Eye Lift Essence is aangebracht. 
Vervolgens een afvoerende massage met de 
vingertoppen toepassen, van de binnenste naar 
de buitenste ooghoek. Vermijd de wimpers. 

Verrassend lichte en fijne crème, 
die snel door de huid wordt opge-
nomen. Hydraterende anti-aging 
formule voor de oogcontour, die 
een comfortabel gevoel combineert 
met effectieve antirimpelwerking.                                                                                                                          
De oogcontour straalt met een jeug-
dige schoonheid, is verzacht en goed 
beschermd. 
 
‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen nadat de 
make-up is verwijderd. Met een lichte mas-
sage zodat het product goed wordt opgenomen 
in de huid. 

Cellular aBsolute  
radIanCe eye Cream Cellular vItal eye Cream
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oogcontour verZorging  

Een frisse verzachtende gel met 
een vochtafvoerende werking  
zodat de oogcontour van nieuwe  
energie wordt voorzien. De huid 
wordt gehydrateerd en zwellingen 
onder de ogen, dikke oogleden en 
donkere kringen door vermoeidheid 
worden verminderd. Voor een frisse, 
stralende oogopslag.  

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen nadat 
de make-up is verwijderd. Gebruik zachte 
klopbewegingen over de oogcontour zodat 
het product goed wordt opgenomen. 

Cellular vItal eye gel Cellular vItal eye mask

Dit crèmemasker helpt bij het behoud 
van de jeugdige schoonheid van de 
oogcontouren, beschermt tegen de 
dagelijkse stressfactoren, en zorgt 
voor een gladde boost. Het anti-aging 
CMAge® Complex stimuleert de  
hydratatie en cellulaire activiteiten. 
Rijk aan anti-inflammatoire planten- 
extracten herstelt en verfrist dit masker 
de huid in een oogwenk.   

Breng het masker aan op de oogcontour-zone 
en laat het intrekken voor 10 tot 15 minuten. 
Verwijder het masker daarna met een vochtig 
wattenschijfje. Herhaal dit ’s ochtends of ’s 
avonds 1 tot 3 keer per week.
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Dit specifieke verzorgingsproduct herstelt en heeft een opvullend  
effect. Lipulp, een actief verstevigend en corrigerend ingrediënt, herstelt de 
huid rond de lippen om de zichtbare tekenen van huidveroudering te voorko-
men. De lippen zijn zachter en zijn goed gehydrateerd, gevoed en beschermd. 
De lippen stralen een jeugdige schoonheid uit doordat ze er fris en opgevuld 
uit zien. Lip stick kan enkele seconden na Lip Shaper worden aangebracht  
en blijft  daarna beter zitten.
 
Breng ’s ochtends en ’s avonds een pompje van de Lip Shaper aan op de ringvinger. Houd  
de mond licht geopend, span de lippen iets aan zodat ze glad worden en het aanbrengen  
makkelijker wordt. 
1/ Knijp zachtjes met duim en wijsvinger verticaal in de lipcontour
2/ Knijp nu in de lippen zelf met iets meer ruimte tussen de kneepjes
Strijk tot slot met de ringvinger eerst over de lipcontour, daarna over de lippen.

lIP en lIPContour verzorgIng

liP ShaPer
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nativage
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Premium comPlete anti-aging verZorging

De NativAge lijn is gebaseerd op het Cell Life Extender, een 
vooraanstaande technologie, die het cellulaire Eco-Regeneration  
proces mogelijk maakt. Het is gecombineerd met de voordelen van  
de opmerkelijke anti-aging werking van het CMAge® Complex.  
Het resultaat van een fundamenteel biologisch onderzoek 
geeft weer dat Cell Life Extender een revolutionair actief in-
grediënt is. De twee essentiële bronnen van vitaliteit voor een 
jonger uitziende huid zijn: het neutraliseren en omzetten van 
vrije radicalen in vitale stoffen voor de huid zoals water en 
zuurstof. De producten van deze Premium lijn leveren snelle, 
zichtbare en indrukwekkende resultaten om de jonge huid in 
stand te houden. De huid is gladder, opgefrist en van energie 
voorzien. Bovendien zien de gelaatstrekken er ontspannen en  
uitgerust uit, en zijn de rimpels en fijne lijntjes verminderd. 

nativage

Bewezen resultaten

Fibroblasten proliferatie: +320%*

+100% hydratatie na 3 uur.**

Voor 97%, van de gebruikers is de huid steviger, meer gelift en 
geregenereerd. ***

Voor 93%, is de huid zachter en gladder.***

* In vitro test zijn de actieve ingrediënten gedoseerd in dezelfde percentages als de formule.
** Klinische studie  corneometrie uitgevoerd bij 10 vrijwilligers die gebruikmaakten van NativAge 
La Crème.
*** Zelfevaluatietest uitgevoerd onder dermatologische controle bij 30 vrijwilligers die gebruik-
maakten van NativAge Le Serum en La Crème gedurende 28 dagen door deze tweemaal daags 
aan te brengen. Percentage van positieve reacties.
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nativage

Gebaseerd op de meest recente doorbraken op het gebied van huidveroude-
ring, is de nativage La Crème de eerste uitgebreide anti-aging crème die  
een zeer effectieve werking van Eco-Regeneration biedt. Eco-Regeneration 
transformeert vrije radicalen in vitale onderdelen voor de schoonheid van de 
huid. De resultaten zijn uitzonderlijk en onmiskenbaar. In slechts een paar  
dagen lijkt het gezicht mooier: de huid is stralender, beter gehydrateerd,  
steviger, zachter en vooral jeugdiger. 
 
Breng ’s ochtends en ’s avonds aan na Nativage Le Sérum, op de grondig gereinigde hals  
en het gezicht. Vermijd het gebied rondom de ogen.

natIvage la Crème
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Premium comPlete anti-aging verZorging

nativage Le Sérum is een echt 
‘jeugdserum’ omdat de formule ver-
rijkt is met actieve ingrediënten 
voor een direct aanspannend effect 
en voedende werking, zonder dat 
de huid oncomfortabel aanvoelt. 
Dit krachtige elixer pept de huid 
op en bereidt haar voor op de  
werking van nativage La Crème. 
De huid is perfect gehydrateerd en 
de zuurstoftoevoer naar de cellen is  
verbeterd voor een hernieuwde stevig- 
heid en glans. Rimpeltjes en fijne 
lijntjes zijn verminderd en de huid 
heeft een prachtige teint. 

Breng Nativage Le Sérum ‘s ochtends en ‘s 
avonds aan op de schone huid van het gezicht 
en de hals, met zachte kloppende bewegingen. 
Vermijd de oogcontour.

Deze specifieke crème voor de  
oogcontouren richt zich voorname-
lijk op de tekenen van huidverou-
dering en vermoeidheid met actieve 
ingrediënten waarvan de effectiviteit 
wetenschappelijk bewezen is. 
Een echt hoogstandje want haar 
buitengewone textuur combineert 
een directe waarneembaar aanspan- 
nend effect met een voedend en een 
comfortabel gevoel. De resultaten 
zijn onmiddellijk te zien met het 
blote oog: rimpels en fijne lijntjes zijn 
gladgestreken, vlekjes zijn vermin-
derd en het vocht onder de ogen dat 
wallen veroorzaakt, is afgevoerd. 
 
Breng ’s ochtends en ’s avonds aan vanuit de 
binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek. 
Wacht een paar minuten met het aanbrengen 
van de make-up. 

natIvage le sérum

natIvage la Crème  
Contour des yeux
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lift & light
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Premium glanS verBeterende verZorging

Lift & Light Global Illuminating Serum is gebaseerd op de principes van  
de chromametrie en is het eerste serum dat gebruikmaakt van gerichte  
lichtreflectie, gecombineerd met een verstevigend en anti-aging complex.
Terwijl de Lux-Factor de donkere plekken en de pigmentvlekken 
op het gezicht verlicht, kalmeert Chroma-Complex de huid en vermindert 
de roodheid. Daarnaast verstevigt het CMAge® Complex, gecombineerd 
met polysaccharides, de gezichtscontouren. Dit buitengewone serum herstelt  
de stralende teint door middel van drie synergetische acties: corrigeren,  
verhelderen en egaal maken.

Breng ‘s ochtends en ‘s avonds aan op de schone huid van het gezicht en de hals. Vermijd de  
oogcontour. Wacht enkele secondes met het aanbrengen van de dag of nachtcrème.

lift & light

gloBal IllumInatIng serum

* Zelfevaluatie door 20 vrouwen na tweemaal per dag aanbrengen gedurende 28 dagen.  
Percentage  positieve reacties.

Bewezen resultaten*

Vermindert roodheid: 100%
De teint straalt en is egaler: 100%
Direct aanspannend effect: 90%
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white flaSh
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high-Performance treatmentS

De prestigieuze white flaSh White Intensive Treatment heeft een  
geleidelijk toenemende werking. Bestaande uit drie cruciale stappen  
- de voorbereiding van de huid, het verhelderen van de teint en het  
verminderen van vlekken - zodat het een krachtig oplichtend effecten heeft bij 
donkere vlekjes en pigmentvlekken. 

White Flash is bedoeld om 5 weken te gebruiken. De producten worden in de ochtend en in de 
avond aangebracht op een grondig gereinigde hals en gezicht.  

WhIte Flash - WhIte IntensIve treatment

white flaSh

* Zelfevaluatietest onder dermatologische supervisie bij 20 vrouwen gedurende 35 dagen.  
Percentage van positieve reacties.

Bewezen resultaten*

Zachtere huid: 91%
Een helderde teint: 82%
Pigmentvlekjes zijn verminderd: 73%
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cell white

Het verhelderende collageen masker zorgt voor een perfecte affiniteit met 
de huidcellen en levert collageen peptiden voor een intensieve regeneratie. 
De formule bevat het exclusieve CMAge® Complex, een hoge concentratie 
LUX-Factor en vitamine C, waardoor het serum zowel de elasticiteit als de 
helderheid verbetert. Door een tonifiërend ingrediënt (gistextract) wordt de 
synthese gestimuleerd van de collageenmoleculen, verantwoordelijk voor de 
stevigheid van de huid, en wordt de compactheid van de huidcellen behouden. 
Daarnaast geeft het de huid een extra glans. De huid is gladder, helderder, 
getonifieerd, en heeft een jeugdige schoonheid. 

Volg het 2-stappen protocol één keer per week gedurende 5 weken. Herhaal de kuur 2 of 3 keer 
per jaar. 

Cell WhIte - WhIte regeneratIng Collagen mask 
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high-Performance treatmentS

collagen  
technology

La Collines uitzonderlijke collageenmaskers, revitaliseren de cellulaire 
biomatrix voor een optimaal anti-aging effect. Het collageenmasker  
bestaat uit een biomatrix dat een driedimensionaal netwerk van  
vezels vormt, net zoals de structuur van de huid zodat het een perfecte 
affiniteit heeft met de huid. De formule voorziet de huid van collageen 
peptiden om de cellen op te peppen. Deze werking wordt versterkt 
door de oplossing die een rijke mix van actieve ingrediënten bevat.
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Skin  ology

Deze behandeling bestaat uit drie high-performance fases, die de tekenen van 
vermoeidheid verminderen. Hierdoor ziet de huid er soepel en stralend uit. 
Een ultramilde enzymatische peeling voor alle huidtypes zorgt dat de huid 
voorbereid is op de voordelen van het collageenmasker. Zijn perfecte affiniteit  
met de huid maakt het mogelijk om het vocht af te voeren met krachtige  
ingrediënten. Ten slotte vermindert Cellular Intense Radiance Serum  
zichtbaar rimpeltjes en fijne lijntjes door ze van binnenuit op te vullen. De huid 
ziet er jeugdiger uit.

Volg het 3-stappen protocol eenmaal per week en gedurende vijf weken. Breng ‘s ochtends en  
‘s avonds Cellular Intense Radiance Serum aan. Herhaal de kuur 2 tot 3 keer per jaar.  

skIn  ology - Cellular FaCIal antI-agIng Programme  
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eye  ology

Deze behandeling voor de oogcontour heeft drie kernactiviteiten voor het 
herstellen van soepelheid, stevigheid en elasticiteit. Als eerste, een gel met een 
frisse en fijne textuur, herstelt en maakt de huid rond de ogen gladder.  Deze 
eerste stap maximaliseert de voordelen van het collageenmasker: het heeft 
een krachtige hydratatiecapaciteit en vormt een vochtreservoir. Ten slotte, een  
gladmakend, verstevigend concentraat dat rimpeltjes vermindert en de  
oogcontouren ‘lift’, terwijl de fijne lijntjes en donkere kringen onder de ogen 
zijn verminderd. Met hernieuwde energie, is de oogopslag helder en fris.

Volg het 3-stappen protocol eenmaal per week en gedurende vijf weken. Gedurende dezelfde  
periode:  breng zowel ’s ochtends als ’s avonds Cellular Eye Lift Essence dagelijks aan.  
Herhaal de kuur 2 tot 3 keer per jaar. 

eye  ology - Cellular eye antI-agIng Programme  
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cell recharge
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high-Performance treatmentS

Cell Recharge is een cellulaire behandeling van 28 dagen die focust op iedere 
vorm van vermoeidheid van de huid en laadt als het ware de batterij van de 
huid weer op. Het geeft vitale energie aan de huid waardoor de gezonde glans 
wordt hersteld. Deze behandeling is ideaal voor de huid die onderhevig is 
geweest aan fysiologische vermoeidheid (als gevolg van hormonale schomme-
lingen, regelmatig reizen, seizoen veranderingen, etc.). De Cell Recharge kuur 
gebruikt een combinatie van twee producten: een heerlijk energievol serum dat 
de vermoeide huid verfrist en herstelt, en een zijdezachte crème die de reserves 
van de huid aanvult met essentiële elementen.

De Cell reCharge kuur is bedoeld om 4 weken te gebruiken. ’s Ochtends en ’s avonds 1 set 
producten (Cellular Re-Energizer en Cellular Energy Intensifier) aanbrengen op het grondig 
gereinigde gezicht en de hals. 

cell recharge

Cell reCharge - Cellular re-energIzIng treatment

Bewezen resultaat*

De gelaatstrekken zien er ontspannen en verfrist uit: 80%
De huid is van energie voorzien: 80%
* Zelfevaluatietest onder dermatologische supervisie bij 10 vrouwen gedurende 28 dagen met  
dermatologische evaluatie. Percentage van positieve reacties.
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cellular for men

huidverZorging voor de man

De Cellular anti-aging lijn voor mannen bestaat uit drie inno-
vatieve verzorgingsproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor 
de mannenhuid. De kwaliteit van de textuur en de technische 
verfijning van de actieve ingrediënten zorgen ervoor dat mannen 
een perfecte en jeugdigere vitale huid krijgen. De innovatieve 
CMAge® Men Technology van La Colline combineert de fijne 
precisie van het anti-aging CMAge® Complex met een unieke 
mix van actieve ingrediënten die geselecteerd zijn vanwege hun 
snelle, zichtbare en high-performance resultaten.

Bewezen resultaat

Verhelderend effect op de donkere vlekjes onder de ogen: 32%*

Vermindering van de diepte van de rimpel: 29%**

Vermindering van zwellingen onder de ogen: 11%***

* In vivo test bij 19 vrijwilligers, actieve ingrediënten gedoseerd in dezelfde percentages als de 
formule van Cellular Total Eye Care gedurende 28 dagen.
** In vivo test bij 39 vrijwilligers, actieve ingrediënten gedoseerd in dezelfde percentages als de 
formule van Cellular Revitalizing Care gedurende 2 maanden.
*** In vivo test bij 30 vrijwilligers, actieve ingrediënten gedoseerd in dezelfde percentages als de 
formule van Cellular Total Eye Care gedurende 28 dagen.
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cellular for men

Complete anti-aging verzorging die een vermoeide huid herstelt door de  
driedubbele werking op de hydratatie, tekenen van vermoeidheid, fijne lijntjes 
en rimpeltjes. De huid voelt direct soepeler, steviger en veerkrachtiger. 
 
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds aan op een schone, droge huid. Twee pompjes is voldoende voor het 
hele gezicht en de hals.  

Cellular revItalIzIng Care
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huidverZorging voor de man

Frisse 2 in 1 cleanser en exfoliator die 
perfect is aangepast aan de specifieke 
kenmerken van de mannenhuid.  
De gel biedt een mechanische en 
biologische exfoliatie waarmee dode 
huidcellen, overtollig talg en onzui-
verheden effectief worden verwij-
derd. De huid is perfect schoon, 
zuiver en de zuurstoftoevoer naar de 
huidcellen is gestimuleerd.

Breng Cellular Cleansing and Exfoliating 
Gel ‘s ochtends (voor het scheren) en ‘s avonds 
aan, op de vochtige huid met ronddraaiende 
bewegingen. Een bolletje is voldoende voor het 
hele gezicht en de hals. Spoel goed af met veel 
lauw water. 

De bijzonder  lichte en frisse gel 
pakt huidverslapping en tekenen van  
vermoeidheid van de oogcontour 
aan. Opgehoopt vocht wordt afge-
voerd zodat zwellingen afnemen. 
Donkere kringen, wallen, rimpeltjes 
en tekenen van vermoeidheid wor-
den effectief vervaagd. Het resultaat: 
een jongere uitstraling.
 
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds aan met de  
vingertoppen, van de ooghoek naar buiten. 
Maak lichte klopbewegingen op de oogcontour 
om de microcirculatie te bevorderen. Een half 
pompje is voldoende voor beide ogen.  

Cellular CleansIng  
and exFolIatIng gel Cellular total eye Care
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vital Body

Met de Vital Body lijn past La Colline haar ongeëvenaarde  
expertise toe op de verschijnselen van huidveroudering van het 
hele lichaam. Lichaamsverzorging begint met hydratatie en een 
verstevigende werking met actieve ingrediënten die het veroude-
ringsproces kunnen vertragen en de huidweefsels ondersteunen.

Body care
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vital Body

De effectiviteit van deze cleanser 
wordt gegarandeerd door een dubbe-
le exfoliërende werking. De formule 
bevat microdeeltjes, voor een mecha-
nische reiniging, die gecombineerd is 
met fruitzuren,  om het biologische 
afschilferingsproces te stimuleren. 
Dode huidcellen worden verwijderd, 
de huid is glad met een frisse uitstra-
ling. 

Breng Cellular 2-Way Body Scrub aan op 
de vochtige huid van het lichaam met rond-
draaiende bewegingen. Extra aandacht voor 
ellebogen, knieën, enkels en hielen. Goed 
afspoelen. 

Dit bodyproduct voorziet de huid 
van de juiste voeding met een mix van 
drie bijzondere oliën, gecombineerd 
met shea butter. Zo worden alle be-
nodigde vetzuren gebruikt voor een 
optimale regeneratie van de huid. 
De structuur van de huid wordt ver-
nieuwd door het siliciumderivaat, die 
de collageensynthese helpt te reacti-
veren en die de huidweefsels beschermt  
tegen invloeden van buitenaf. De 
huid voelt comfortabel aan, is soepel 
en stevig. 
 
‘s Ochtends en/of ‘s avonds aanbrengen, bij 
voorkeur op een nog vochtige huid na douche 
of bad. Masseer zacht in met ronddraaiende 
beweging vanaf de voeten omhoog. 

Cellular 2-Way Body sCruB Cellular vItal Body Caress
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Body care

Dit serum versterkt de veerkracht 
en stevigheid van de buste door de 
aanspannende werking van hibiscus- 
proteïnes. Na langer gebruik wordt 
de huid telkens steviger, terwijl de 
huid direct zachter en gehydrateerd 
is. Gestabiliseerde vitamine C helpt 
donkere vlekjes aan te pakken. De 
buste is steviger en de huid is egaler. 

‘s Ochtends en ‘s avonds aanbrengen op 
de gehele buste en het decolleté, met zachte 
opwaartse bewegingen. Kan gebruikt worden 
als kuur van 2 tot 3 maanden.  

De voedende en regenererende  
formule van deze crème, is bijzonder 
rijk aan essentiële vetzuren door de 
combinatie van  shea butter, muskaat 
rozenstruikolie en jojoba-olie. Bo-
vendien bevat het kigiline, dat 
bekend staat vanwege de werking 
op veerkracht en herstructurerende 
eigenschappen. De huid van de buste 
is steviger, veerkrachtiger en heeft  
een mooie contour. 
 
’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen op 
de gehele buste en het decolleté met zachte 
opwaartse bewegingen, na het Cellular  
Remodelling Bust Serum. Kan gebruikt  
worden als kuur van 2 tot 3 maanden.

Cellular FIrmIng Bust 
serum

Cellular remodellIng Bust 
Cream
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Deze verstevigende, hydraterende anti-aging bodycrème, heeft een rijke 
textuur waarmee het lichaam van een zacht fluwelen laagje wordt voor-
zien. De vochtbalans wordt hersteld en de huid wordt soepeler, terwijl de  
ondersteunende weefsels van de huid worden versterkt voor veerkracht en 
stevigheid. De huid is goed gehydrateerd, compacter en wordt iedere dag 
zachter. 

Breng ‘s ochtends en ‘s avonds een royale hoeveelheid aan op het hele lichaam, masseer in met 
ronddraaiende bewegingen. 

Cellular hydra FIrmIng Body Cream

vital Body

Bewezen resultaat*

De huid is goed gevoed en beter gehydrateerd: 95%
De huid is soepeler: 91%
De huid is steviger en gerevitaliseerd: 86%
* Zelfevaluatietest uitgevoerd door 22 vrijwilligers gedurende 28 dagen. Percentage van positieve 
reacties.
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Beauty tiPS  

Voornaam:  ..........................................................................................................................

Achternaam:  ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Conditie van de huid / Opmerkingen:   ...............................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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sWIssentIals - the FIrst Beauty Care   
 CMAge® First Cellular Emulsion, 100 ml 

 CMAge® Pure & Mat Fluid, 30 ml 

Beauty Programma’s
aCtIve CleansIng - reInIgen en tonIFIëren  

 Cellular Bio-Cleansing Milk, 150 ml 

 Cellular Cleansing Gel, 150 ml 

 Cellular Wash-Off Cleansing Cream, 125 ml 

 Cellular Bio-Smoothing Tonic, 150 ml 

 Cellular Gentle Eye Make-Up Remover, 125 ml 

 Cellular Modelling Bio-Peel, 50 ml  

 Cellular Exfoliator, 30 ml 

 Cellular Bio-Activating Gel, 150 ml

moIsture Boost++ - hydrateren  
en BesChermen   

 Cellular Eco-Hydration Treatment, 30 ml 

 Cellular Rich Hydration Cream, 50 ml  

 Cellular Perfect Hydration Serum, 30 ml 

 Cellular Ideal Hydration Fluid S.P.F.15*, 50 ml  

 Cellular Dynamic Hydration Mask, 50 ml 

 Swiss Alps Cellular Mist, 150 ml

matrIx r3  - rImPeltjes vervagen  
en oPvullen   

 Cellular Matrix Serum, 30 ml 

 Cellular Matrix Cream, 30 ml 

 Cellular Rich Matrix Cream, 30 ml

Beauty tiPS  
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advanCed vItal - verstevIgen en revItalIseren 

 Cellular Night Elixir, 30 ml 

 Cellular Vital Cream, 30 ml 

 Cellular Vital Extra-Rich Cream, 30 ml 

 Cellular Vital Serum, 30 ml 

 Cellular Vital Mask, 30 ml

Cell WhIte - oPhelderen en de teInt  
egaler maken   

 Radiance Cleansing Milk, 150 ml 

 Radiance Softening Lotion, 150 ml 

 White C Serum, 30 ml 

 White Protector S.P.F. 25*, 50 ml 

 Absolute White Day Cream, 30 ml 

 Absolute White Night Cream, 30 ml 

 Absolute White Mask, 30 ml  

 Anti-Spot White Corrector, 15 ml

oog en lIPContouren 
eye PerFormanCe - oogContourverzorgIng  

 Cellular Eye Lift Essence, 15 ml 

 Cellular Absolute Radiance Eye Cream, 15 ml 

 Cellular Vital Eye Cream, 15 ml 

 Cellular Vital Eye Gel, 15 ml 

 Cellular Vital Eye Mask, 30 ml

lIP shaPer - lIP en lIPContourverzorgIng  
 Lip and Contour Remodelling Care, 15 ml

* Dit is geen anti-zonnebrandproduct.

Beauty tiPS  
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PremIum skInCare 
natIvAge - PremIum algehele antI-agIng  
verzorgIng   

 nativage La Crème, 50 ml  

 nativage Le Sérum, 50 ml 

 nativage La Crème Contour des Yeux, 15 ml

lIFt & lIght - PremIum glans verBeterende 
verzorgIng   

 Global Illuminating Serum, 50 ml

hIgh-PerFormanCe treatments 
 white flaSh - White Intensive Treatment     

 cell white - White Regenerating Collagen Mask 

 Skin  ology - Cellular Facial Anti-Aging Programme   

 eye  ology - Cellular Eye Anti-Aging Programme   

 cell recharge - Cellular Re-Energizing Treatment 

Cellular For men - huIdverzorgIng voor 
de man  

 Cellular Revitalizing Care, 50 ml 

 Cellular Cleansing and Exfoliating Gel, 125 ml   

 Cellular Total Eye Care, 15 ml

vItal Body - lIChaamsverzorgIng    
 Cellular 2-Way Body Scrub, 200 ml 

 Cellular Vital Body Caress, 200 ml   

 Cellular Firming Bust Serum, 50 ml 

 Cellular Remodelling Bust Cream, 50 ml 

 Cellular Hydra Firming Body Cream, 200 ml 

Beauty tiPS  
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La Colline Cellular Research Laboratories
Switzerland

www.lacolline-skincare.com

Exclusieve distributie voor Nederland  
en België:

Ultra Cosmetics B.V.
Spinnerij 77-81

1185 ZS Amstelveen, Nederland
+31 (0) 20-6407642

www.ultracosmetics.nl
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