GECONCENTREERDE PERFECTIE
“SEPAI BRENGT NATUURLIJKE INGREDIËNTEN EN TEHNOLOGISCH
INNOVATIEVE WERKSTOFFEN SAMEN IN DOELGERICHTE
FORMULES. HIERDOOR ZIJN PRODUCTEN ONTSTAAN DIE NIET DE
SYMPTOMEN MAAR JUIST DE ONDERLIGGENDE OORZAKEN VAN
HUIDVEROUDERING AANPAKKEN.”
Maak kennis met de zuivere en eerlijke productlijnen van Sepai
gebasseerd op geavanceerde formules.

DIT BIEDT SEPAI WEL

DIT BIEDT SEPAI NIET

Het doel van Sepai is om een volledig veilige, ultra-efficiënte en betrouwbare
productlijn te realiseren die daadwerkelijk de manier verandert waarop de huid
op cellulair niveau presteert. Het herstelt de regeneratiecapaciteit van de huid en
brengt daarmee de kwaliteit van de huid terug naar haar oorspronkelijke staat.

Sepai gebruikt geen sensibiliserende hulpstoffen, stoffen die kunnen irriterende of
ingrediënten die geen daadwerkelijke voordelen bieden voor de huid.

Wat je nooit zal vinden bij Sepai:

Dit doel is leidend en blijft de ontwikkeling voorzetten naar
complexen met 99% werkstoffen die maximaal effect leveren
met minimale hulpstoffen en die geen valse beloften doen.
Hiermee is een nieuw type huidverzorging geboren: Sepai
Beauticeuticals.

• Parabenen, isothiazolinones
lmidazolidinyl ureum of andere sensibiliserende conserveringsmiddelen

De fundering is de basis van iedere constructie. Zo is de huid vergelijkbaar met
een gebouw: is de constructie zwak dan zal het onvermijdelijk kwetsbaarder
zijn naarmate het ouder wordt. Een echt stevige huid en een natuurlijke jeugdige
uitstraling zijn het resultaat van een sterke, gezonde en veerkrachtige huidopbouw.
Sepai producten pakken deze structurele kwesties direct aan. De doelgerichte

• Allergenen

Sepai huidverzorging is als een ‘personal trainer’ voor de huid.
Het zet de huidcellen aan tot optimale prestaties en stimuleert
hen voor een verbeterde fundamentele huidstructuur.

• BHT, BHA, agressieve emulgatoren
• Van olie afgeleide stoffen (paraffine, siliconen, petrolatum, PEG’s, minerale oliën)

• Surfactanten, oplosmiddelen, additieven, stoffen die de huid kunnen irriteren

Kijk voor de complete lijst op www.sepai.eu/no-contiene

Als men ouder wordt gaat het energieniveau van de cellen naar beneden, het DNA raakt beschadigd
en de proteïneproductie vermindert. Weefsels worden minder stevig waardoor verslapping en rimpels
ontstaan. Vermindering van de natuurlijke glans, verlies van stevigheid en een verminderd vermogen
van de huid om zich te verweren tegen invloeden van buitenaf, zijn onafwendbaar.

Sepai heeft een unieke 360° formule in één concept ontwikkeld, die alle veroorzakers van
huidveroudering aanpakt: RMI5 Intelligent Molecular Recovery at 5.
Recovery. Herstelt het optimaal functioneren
van de huid, laat huidcellen weer werken alsof
het jonge cellen zijn, traint de huid om actief
te zijn, herstelt de jeugdige uitstraling doordat
vitale huidfuncties verbeteren. Pakt zichtbare
effecten van huidveroudering direct aan: antirimpel, herstructureren, anti-stress effect en
op de langere termijn een algehele zichtbare
huidverbetering.

Molecular. De basis bestaat uit 13 zorgvuldig
geselecteerde actieve ingrediënten waarmee
RMI5 de levensduur van de cel verlengt
en het zelfherstellend vermogen verbetert.
Hierdoor geeft het de cel nieuwe energie*,
stimuleert de proteïneproductie, versterkt
het afweermechanisme van de huid en helpt
de huid zich te beschermen tegen invloeden
van buitenaf. De huid herstelt* zichzelf,
zodat de klok van de huid als het ware wordt
teruggezet.
*In vitro getest.

Intelligent. Preventief en herstellend
verzorgingssysteem dat werkt op het behoud
van de optimale conditie van de huid, herstel
van het energieniveau bij de bron en dat
fungeert als een ‘personal trainer’ van de
huidcellen.

serum

Serum met een geltextuur dat het afweersysteem
herstelt. Werkt tegen alle vormen van huidveroudering
en is geformuleerd met specifieke actieve ingrediënten
die extra energie geven aan de huid. Beschermt de
huid en gaat huidverouderingsprocessen tegen, die
zijn veroorzaakt door omgevingsfactoren en vrije
radicalen. Voor de normale tot vette huid en
wanneer een lichte textuur, snelle opname en
een matterend effect gewenst is.
Schudden voor gebruik. Breng een kleine hoeveelheid van het product
aan op een droge schone huid. Het product wordt in 10 seconden
opgenomen.

V3.1+ BOOSTER

serum

Twee-fasenserum dat inwerkt op huidverouderingsfactoren, de huid revitaliseert en haar steviger maakt.
Geformuleerd met specifieke actieve ingrediënten die
de proteïneproductie stimuleren zodat de huid van
binnenuit wordt vernieuwd. Herstelt de natuurlijke
glans van het gezicht. Voor de normale tot droge
huid en wanneer een voedende textuur en een
glanzend effect gewenst is.

oogcontour

serum
een serum aangepast aan uw wensen met TUNE IT

V3.0 RESTART

V4.0 LOCAL eyes

SPF15

Crème-geltextuur voor de oogcontour met een meervoudige
werking: het voorkomen, corrigeren en afremmen van
alle zichtbare huidveroudering. Pigmenten camoufleren
oneffenheden en peptiden werken van binnen naar buiten in
op wallen, donkere kringen en rimpeltjes. Met SPF 15. Voor
de normale tot vette huid of wanneer een lichte textuur
gewenst is die snel door de huid wordt opgenomen en
die een mat effect heeft.
Neem een hoeveelheid gelijk aan een rijstkorrel en breng dit voorzichtig aan met
de vingertop van de ringvinger onder het oog en werk van binnen naar buiten.
Alleen combineren met Sepai producten.

V4.1+ LOCAL eyes

SPF15

Effectieve oogcrème met meervoudige werking. Bevat een
combinatie van 44 actieve ingrediënten die het anti-ageing
mechanisme van de huid stimuleert. Werkt in de diepte van
de huid om de effecten van huidveroudering te corrigeren en
af te remmen. Voedt de huid, maakt haar soepel en heeft
tegelijkertijd een liftend en ontspannend effect. Geeft de
oogcontour een oppepper. Met SPF 15. Voor de normale
tot droge huid en wanneer een voedende textuur en
een glanzend effect gewenst is.

Complete verzorging voor de huid. Multifunctioneel
product dat snel door de huid wordt opgenomen en
de vernieuwingscyclus optimaliseert en herstelt. De
delicate textuur wordt gemakkelijk opgenomen en
neemt werkzame stoffen mee die een beschermende,
herstellende en helende werking hebben. Voor een
‘leeftijdloze’ huid. Met SPF 15. Voor de normale
tot vette huid of wanneer een lichte textuur
gewenst is die snel door de huid wordt
opgenomen en die een mat effect heeft.

speciale moisturiser

SPF15

Breng een kleine hoeveelheid aan over het serum.

V5.1+GLOBAL SPF15
Comfortabele, revitaliserende verzorging voor de
huid. Laadt de energie van huid op en beschermt
het DNA op cellulair niveau. De formule van dit
complex zal de huid een oppepper en een langdurige
hydratatie geven. De huid ziet er zacht en stralend
uit, fijne lijntjes zijn vervaagd doordat het weefsel
is ‘vernieuwd’. Geschikt voor de meest veeleisende
huid. Met SPF 15. Voor de normale tot droge
huid en wanneer een voedende textuur en een
glanzend effect gewenst is.

V5.2 FIRE WALL

SPF50+

Een doorbraak op het gebied van anti-ageing
technieken, die de ‘tijd bestrijdt’ en alle dimensies
van behoeftes van de huid vervult. Op basis van
biotechnologie en moleculaire activiteit, zodat het kan
werken tegen pigmentstoringen, geeft een egale teint
terwijl het de tekenen van huidveroudering afremt en
voorkomt. Wordt goed door de huid opgenomen en
biedt een zeer hoge beschermingsfactor tegen de zon:
SPF 50+. Voor huidtype I en II (licht en zeer licht)
of voor een huid met aanleg voor het ontwikkelen
van pigmentstoringen.

V6.1+ BODY SECRET

speciaal serum

moisturisers
een crème aangepast aan uw wensen met TUNE IT

V5.0 GLOBAL

De huid van het lichaam heeft, net als het gezicht,
krachtige ingrediënten nodig voor de verzorging. Body
Secret bevat actieve ingrediënten die verlies van vitaliteit,
vaalheid, verslapping, striae, schade door overmatig
zonnen, huidveroudering en vrije radicalen aanpakken.
Stimuleert de collageen en elastineproductie. De textuur
wordt goed door de huid opgenomen, blijft niet vet,
geeft een prettig gevoel en glanzend effect. Voor alle
huidtypen, ook geschikt voor de huid van het
gezicht wanneer deze zeer droog is.
+ :VOOR EEN DROGE HUID

WIJ MAKEN UW DROOM WAAR
Creëer je persoonlijke, custommade huidverzorging, met alle effecten die jij wilt.
Iedere huid heeft verschillende behoeftes en problemen. Sepai biedt verzorging die,
door toevoeging van verschillende extracten, aan ieders eisen worden aangepast.
Zo ontstaan crèmes en serums die preventief werken, corrigeren en/of de optimale
omstandigheden van de huid onderhouden.
ONTWERP UW EIGEN AANGEPASTE VERZORGING VOOR GEZICHT OF LICHAAM,
met geconcentreerde werkstoffen die u selecteert op basis van uw specifieke
wensen.
ZEER EENVOUDIG IN GEBRUIK
1. KIES HET GEWENSTE BASISPRODUCT
2. KIES MAXIMAAL 3 EXTRACTEN DIE HET BESTE AAN UW EISEN VOLDOEN
3. LEEG DE VOLLEDIGE INHOUD VAN ELKE SPUIT IN DE CRÈME OF SERUM
Verwijder de verzegeling op de spuit.
Verwijder de dop en leeg de inhoud in de
flacon van het basisproduct. Schud krachtig
voor elk gebruik.
Gebruik een of twee keer per dag in kleine hoeveelheden op de
schone en droge huid.

V7.3 BODY PRIMER
nourishing
body milk

V7.1 BODY CREAM
antiageing
body moisturiser
Beschermt, voedt en
herstelt, met hyaluronzuur,
silicium, aminozuren en
vitaminen.

Rijke bodycrème,
extra voedend met
een, uitzonderlijke
zijdeachtige textuur
en natuurlijke oliën.

V7.2 BODY LOTION
hydrating
body lotion

customise it!

V5.1+ GLOBAL
antiageing
rich moisturiser

V5.0 GLOBAL
antiageing
light moisturiser

PAPARAZZI
light moisturiser
Lichte, antioxidant en
beschermende moisturiser,
met lichtreflecterende
pigmenten.

voor body

light serum

INVISIBLE

V3.1 BOOSTER
antiageing
rich serum

DE BASIS
FORMULE

Hydraterend en
regenererend serum met
soft-focus effect

voor gezicht

customise it!

1. KIES HET GEWENSTE BASISPRODUCT

V3.0 RESTART
antiageing
light serum

UW FAVORIETE RMI5
PRODUCT!

Frisse hydraterende en herstellende
emulsie, ideaal om de hydrolipide balans
te behouden.

TUNE IT: combineer tune it met uw gezicht en bodyverzorging

2. KIES MAXIMAAL 3 EXTRACTEN DIE HET BESTE AAN UW EISEN VOLDOEN

V6.2
CELLULITE

V6.4+
FIRMING

V6.6
ELASTICITY

Bestrijdt sinaasappelhuid en helpt
de bloedsomloop te verbeteren.

Verbetert stevigheid en
compactheid. Voor strakke
contouren.

Voor mensen boven de 40
jaar bij plotselinge tekenen
van slapheid van de huid van
lichaam en gezicht.

V6.3
SLIMMING

V6.5+
LIFTING

V6.7
BOOBSTER

Bestrijdt de ophoping
van vet.

Zorgt voor een oppervlakkig
aanspannend effect van de
huid. Met een gladde textuur
en liftend effect op gezicht
en lichaam.

Speciaal bestemd voor de buste,
geeft stevigheid en herstelt de
mooie vorm van de borst.

V6.8
TAN PROLONG

V6.10
RELAX-LIKE

V6.12
WHITENING

Verlengt het bruiningseffect van
het zonnen. Aanbevolen om te
gebruiken als voorbereiding op en/
of na blootstelling aan de zon. Voor
gezicht en lichaam.

Vermindert de samentrekkingen
die expressierimpels veroorzaken.
Met verzachtende werking voor de
gevoelige huid.

Voor een egale teint en om
lichte pigmentstoringen te
verminderen.

V6.9
VOLUMISE

V6.11
FLASHED

Maakt de huidstructuur compact
en herdefinieert het volume in
het gezicht (wangen, lippen, kin
schaduwen) en het lichaam (handen, buste, billen).

Om een onmiddellijke
aanspannend en ophelderend
effect te bereiken, met een
lichte textuur.

TUNE IT
body extract
gezicht extract

NO MORE
MAKE UP

De reiniging en
voorbereidende producten
van Sepai zijn essentiële,
noodzakelijke en onmisbare
producten. Zonder onnodige
of stoffen die reacties
kunnen geven.
Ze zijn actief, efficiënt,
veilig en hebben niets te
verbergen.

make-up remover en lotion

essential

Tweefasen emulsie voor ogen en
gezicht. Met arganolie, squalaan en
allantoïne. Aanbevolen voor alle
huidtypes. Bevochtig SEPAI COTTON
TOWELS met NO MORE MAKE UP en
verwijder de make-up van de ogen
en het gezicht. Goed nareinigen.

Delicate reinigingsemulsie, geformuleerd met actieve ingrediënten die
reinigen, hydrateren en de celvernieuwing activeren. Voor de vette tot
gemengde huid. Breng ’s ochtends
en ‘s avonds aan als een reinigend
product, masseer in en verwijder met
vochtige SEPAI COTTON TOWELS.
Goed nareinigen.

BALANCING

CLEANSE+

Toner zonder alcohol, brengt de
huid in balans en werkt afvoerend,
op basis van rozenwater, kamille
en toverhazelaar extract. Voor alle
huidtypes. Breng het product aan
na het reinigen, met behulp van
wattenschijfjes en licht kloppende
bewegingen.

Zuiverende reinigingsbalsem in een
olieachtige gel die op zachte wijze
onzuiverheden en alle soorten makeup verwijdert. Voor de gemengde
tot droge huid. Breng het product
aan op de droge huid, masseer in
en verwijder met vochtige SEPAI
COTTON TOWELS. Goed nareinigen.

reiniging

:BASIC

WASH

Voor het gezicht. Celvernieuwende reiniging voor
dagelijks gebruik met vier reinigingsmechanismen: enzymatische, chemische, mechanische
en een met een zuiverende kleibasis. Voor alle
huidtypes. Breng 20 doses van het product
aan op een vochtige handpalm en meng met de
wijsvinger 4 druppels water door het poeder.
Breng het product aan en laat het 10 minuten
drogen. Verwijder met vochtige SEPAI COTTON
TOWELS. Goed nareinigen.

Diep reinigend masker, ideaal voor het
elimineren van overtollige oliën uit de huid.
Maakt poriën schoon en het gezicht stralend,
met een onmiddellijke sensatie van frisheid.
Voor de vette tot gemengde huid. Breng
een dun laagje van het product aan. Laat
het 5 - 10 minuten inwerken. Verwijder
met vochtige SEPAI COTTON TOWELS. Goed
nareinigen.

PURIFY 4D
for body

NUTRITIVE+

Voor het lichaam. Celvernieuwende reiniging voor
het lichaam met een diepgaande peelingwerking. Efficiënt en mild. Met vier reinigingsmechanismen: een enzymatische, een chemische,
een mechanische en een zuiverende. Voor alle
huidtypes. Breng 15 doses PURIFY 4D als talkpoeder aan op elk deel van het lichaam. Wrijf
het product in en laat het product 10 minuten
intrekken. Goed nareinigen.

Instant verzorgend masker dat de helderheid
van de huid herstelt. Revitaliseert, reinigt,
reguleert de hydrolipide barrière en herstelt
de gestreste huid. Voor een gemengde tot
droge huid. Breng een dun laagje van het
product aan met een verkwikkende massage
op gezicht en hals. Laat het 10 - 30 minuten
intrekken. Verwijder met vochtige SEPAI
COTTON TOWELS.
+ :VOOR EEN DROGE HUID

REINIGEN, VOORBEREIDEN EN TONEN

PEEL MUD

maskers

exfoliants

PURIFY 4D
for face

Exclusieve distributie voor Nederland:
French House Cosmetics
Spinnerij 77-81
1185 ZS Amstelveen
020-4532304
info@frenchhousecosmetics.nl
www.frenchhousecosmetics.nl

