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EHBA oftewel Effectieve Hulp Bij Anti-Aging… 
 
Zeg “nee” tegen de plastisch chirurg, zeg “ja” tegen Bio-Essence! 

• • • • • • • • • • • 

Anti-aging is en blijft een zeer populaire deelmarkt binnen de 

cosmeticamarkt. Het behoud van een mooie, stralende en vooral 

jeugdige huid is een alom begeerd gemeengoed! Voor een ieder 

die de stap naar de plastisch chirurg te drastisch vindt, maar die 

wel graag een opvallend jonge, gladde en elastische huid wenst, 

vindt in de award-winning Face Lifting Cream en Active De-

Wrinkle Treatment Cream van Bio-Essence twee topproducten 

voor effectief, non-invasief jeugdherstel van de gezichtshuid! 

 

De ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke ingrediënten in 

combinatie met biotechnologie winnen steeds meer terrein in de strijd 

om het behoud van een jeugdige uitstraling, een stevige én egale 

huid. Biotechnologie werkt door middel van ultrakleine moleculen die de huid onmiddellijk en vooral 

moeiteloos binnendringen om daar hun effectieve, huidverjongende werking te voeldoen. Bio-Essence 

heeft binnen haar hoogwaardige huidverzorgingslijn met de Face Lifting Cream en Active De-Wrinkle 

Treatment Cream twee exclusieve topformules, die zónder injectiespuit of chirurgisch scalpel zorgen voor 

EHBA, oftewel voor een effectieve hulp bij anti-aging! 

Een natuurlijke facelift in slechts 10 minuten tijd met Bio-Essence Face Lifting Cream! 

 

De Face Lifting Cream van Bio-Essence zorgt voor een ongekend spraakmakend, liftend effect van de 

gezichtshuid zónder injecties of mes. De geavanceerde formule bevat onder andere bioflavonoïden, een 

bio-energetische emulsie, Goji-bes extract, Engelwortel, Ginseng, rijstextract en Pine Pollen*. De Face 

Lifting Cream zorgt voor een krachtige, hernieuwde stevigheid van verslapte huiddelen zoals de hals, 

wangen en kinlijn. De biotechnologische emulsie op basis van hoogwaardige aminozuren en vitaminen 

zorgt voor een verbeterde bloedsomloop en zuurstoftoevoer in de huid. Dit zorgt er onder meer voor, dat 

de verslapte huid wordt aangespannen (hetgeen optisch lijkt alsof een teveel aan huid is verwijderd!) en 

dat overtollig onderhuids vet in het gezicht wordt afgebroken. De huid krijgt bovendien een mooie, rozige 

teint en voelt opvallend stevig, glad, veerkrachtig en jeugdig aan.  

 

Even mysterieus als effectief! 

De unieke formule van de Bio-Essence Face Lifting Cream is even mysterieus als effectief en won reeds 

diverse beauty awards in Azië. Dit, omdat het effect van de Bio-Essence Face Lifting Cream reeds 10 

minuten na het aanbrengen ervan op een spectaculaire wijze zichtbaar is! Dit spraakmakende effect is 

vooral goed te meten, wanneer de crème op slechts één helft van het gezicht wordt aangebracht.  

 

Een zichtbare verzachting van fijne lijntjes en rimpels met Bio-Essence Active De-Wrinkle Treatment 

Cream. Naast een versteviging van de verslapte huid, is ook een verzachting van fijne lijntjes en rimpels 

een zeer belangrijk speerpunt bij een effectieve anti-aging verzorging. Bio-Essence biedt hiervoor met de 

Active  

 

De-Wrinkle Treatment Cream een rijke, verzorgende gezichtscrème op basis van effectieve anti-

oxidanten, plantaardig collageen, een biominerale essence op basis van aminozuren en vitaminen, 

rijstextract, Ginseng, Engelwortel en Groene Thee. De romige textuur voedt en verzacht de huid en 

voorziet deze van belangrijke voedingsstoffen in de strijd tegen huidveroudering. De formule houdt het 

vocht in de huid langdurig vast, stimuleert de celvernieuwing op een intensieve wijze, voorkomt celschade 

door vrije radicalen en zorgt ervoor, dat de verslapte huid wordt verstevigd (hetgeen optisch zorgt voor 

een natuurlijke lifting). Het resultaat? Een stevige, gladde, elastische en stralende huid met zichtbaar 

verfijnde poriën en beduidend minder fijne lijntjes en rimpels! 

 

Radiant Youth Essence, essentieel voor de juiste synergie 

De Bio-Essence Face Lifting Cream en de Bio-Essence De-Wrinkle Treatment Cream zijn het meest 

effectief qua werking in combinatie met de Bio-Essence Radiant Youth Essence. Dit hoogwaardige en 

rijke serum bevat ingrediënten zoals 95% Groene thee, retinol, Biogel (met essentiële mineralen!), 

Ginseng, Dennenpollen*, Aloë Vera en Gojibes extract. Het serum houdt het vocht beter vast in de huid, 

verbetert de bloedcirculatie, zorgt voor een gezond glanzende, stralende teint én voorkomt de vorming 

van pigmentvlekken van binnen uit. Bio-Essence Radiant Youth Essence bevat geen 

*De positieve eigenschappen van Pine Pollen oftewel Dennenpollen 

 

De Bio-Essence Face Lifting Cream en Radiant Youth Essence bevatten het bijzondere ingrediënt 

‘Pine Pollen’, oftewel Dennenpollen.  

 

Deze geelachtige zaden zijn afkomstig van dennenappels en hebben onder andere de volgende 

positieve eigenschappen voor de huid: 

� reguleren de biologische functies van de huid en stimuleren het celmetabolisme  

� vertragen de tekenen van veroudering en verbeteren de elasticiteit van de huid  

� bevatten 20 aminozuren, 14 vitaminen, 30 minerale elementen en meer dan 100 verschillende 

enzymen die van belang zijn voor de celproductie  

� Rijk aan de vitamines B, C en E  

� Voorkomen de vorming van donkere vlekken en hyperpigmentatie  

� Verminderen het melaninegehalte en zorgen voor een frisse en heldere teint  

� Verminderen van acne en puistjes  
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[ Terug ]  

conserveringsmiddelen, parfum en kleurstoffen en is daarom een ware schoonheidselixer voor álle 

huidtypes, zelfs de meest gevoelige! Het aanbrengen van de Bio-Essence Radiant Youth Essence 

voorafgaand aan de Bio-Essence Face Lifting Cream en/of de De-Wrinkle Treatment Cream is essentieel 

voor de juiste synergie tussen deze producten en voor de meest optimale, huidverjongende resultaten! 

 

Distributie & meer informatie: 

De producten van Bio-Essence worden exclusief op de Nederlandse markt gebracht door het bedrijf  

Body Wish uit De Meern.Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen kijken op de website 

http://www.bodywish.nl/ voor meer informatie. Ook kan men contact opnemen met Body Wish via 

telefoonnummer: 030- 6585250. 

 

Prijzen: 

Bio- Essence Face Lifting Cream € 49,95/40ml 

Bio-Essence Active De-Wrinkle Treatment Cream € 59,95/50ml 

Bio Essence Radiant Youth Essence € 49,95/60ml 
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