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Een frisse oogopslag en een opvallend gelifte huid
Met de nieuwe Bio-Essence Oogverzorging met 24-Karaat goud en het 

succesvolle Marvel Mask!

Onze ogen zijn de spiegels van de ziel en zeggen meer dan duizend woorden. Maar ook al is de blik die we 
uistralen nog zo levendig, als de huid rondom onze ogen niet stevig is, wallen vertoont of donkere kringen, dan is 
de algehele oogopslag helaas allesbehalve fris en vitaal. Ook de gezichtshuid die verslapt en dof is, zorgt ervoor 
dat we minder jeugdig en stralend voor de dag komen. Met de nieuwe Bio-Essence Oogverzorging op basis van 
pure 24- Karaat gouddeeltjes en één van de bestsellers, te weten het Bio-Essence Marvel Mask ligt een jeugdige, 
intens stralende en uitgeruste oogopslag en een opvallend gelifte huid nu voor iedereen binnen handbereik!

Vrijwel iedereen wil graag op een mooie manier ouder worden. De nieuwe Bio-Essence Oogverzorgingsproducten met 
24-Karaat gouddeeltjes en het succesvolle Bio-Essence Marvel Mask combineren een eeuwenoude ingrediëntenkennis 
met de meest nieuwe, wetenschappelijke inzichten. Dit, om op die manier de injectiespuit en het scalpel van de plastisch 
chirurg langdurig te voorkomen!

De herontdekking van goud in cosmeticaproducten

Goud is een eeuwenoud edelmetaal, dat naast een belangrijke decoratieve functie ook zeer veel positieve eigenschappen 
heeft voor de huid. Goud zorgt voor een betere doorbloeding en zuurstofcirculatie in de huid, terwijl de stofwisseling van 
de huidcellen intensief wordt versneld. Hierdoor kunnen afvalstoffen gemakkelijker en veel beter worden verwijderd. Door 
de krachtige anti-aging eigenschappen van goud worden fijne lijntjes en rimpels voorkomen en wordt de elasticiteit van de 
huid voelbaar én zichtbaar verbeterd. Goud versnelt bovendien het natuurlijke huidherstellende proces. Het is een niet-
giftig edelmetaal en wordt zeer gemakkelijk diep door de huid opgenomen. Het zorgt tevens voor een mooie, gezonde en 
intens stralende gloed op de huid. Niet voor niets dus, dat Bio-Essence pure 24- Karaat gouddeeltjes heeft toegevoegd 
aan twee van haar nieuwe en geavanceerde oogverzorgingsproducten!

NIEUW! Een heldere oogopslag met Bio-Essence 24K Bio-Gold Anti-Dark Circles Essence

Donkere kringen rondom de ogen zorgen voor een sterk vermoeide uitstraling en zijn allesbehalve fraai. Een neerslag 
van een teveel aan melanine en een slechte doorbloeding zijn vaak de meest voorkomende onderliggende oorzaken. Het 
nieuwe Bio-Essence 24K Bio-Gold Anti-Dark Circles Essence op basis van pure 24- Karaat gouddeeltjes, stimuleert de 
huidstofwisseling en de microcirculatie van de huid rondom de ogen. De geavanceerde formule voorkomt de verspreiding 
van een teveel aan melaninecellen, maakt donkere kringen lichter en voorkomt dat deze intensiveren. Het luxueuze serum 
vermindert tevens fijne lijntjes en kraaienpootjes. De toevoeging van krachtige anti-oxidanten voorkomt schade door vrije 
radicalen. Dit alles resulteert in een huid met een opvallend frissere teint rondom de ogen, alsmede een heldere oogopslag 
die dankzij de 24- Karaat gouddeeltjes een stralende en zeer aantrekkelijke gloed krijgt!

NIEUW! Een goed uitgeruste blik met Bio-Essence 24K Bio-Gold Eye Contour Lifting Serum

Tevens nieuw van Bio-Essence is het 24K Bio-Gold Eye Contour Lifting Serum. Ook dit luxueuze oogserum bevat 
talloze kleine pure 24- Karaat gouddeeltjes. Het rijke serum vermindert het verder uitzakken van de huid rondom 
de ogen en zorgt dankzij de doorbloedingsbevorderende werking van het goud dat vochtwallen snel verdwijnen. 
Afvalstoffen worden sneller verwijderd, doordat de microcirculatie in de huid rondom de ogen wordt gestimuleerd. 
De formule heeft een liftende werking bij hangende oogleden en verstevigt de huid rondom de ogen. De oogopslag 
lijkt hierdoor optisch groter en wordt zichtbaar sprekender dankzij een hernieuwde frisse en stralende uitdrukking. De 
toevoeging van krachtige anti-oxidanten voorkomt schade door vrije radicalen en versnelt de celregeneratie. De ogen 
krijgen hierdoor een goed uitgeruste blik en de zachtheid en de elasticiteit van de huid rondom de ogen wordt hersteld. 
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 Een opvallende lifting van de huid in slechts 30 minuten met Bio-Essence Marvel Mask

Het Bio-Essence Marvel Mask is een bijzonder ‘Peel-off Masker’ dat speciaal is ontwikkeld om de huid extra te verstevigen 
en een opvallende lifting te geven in slechts maximaal 30 minuten. De rijke formule verwijdert alle sporen van onzuiverheden 
en verfijnt de poriën zichtbaar vanaf reeds de eerste toepassing. Het geavanceerde masker spant de huid extra aan en 
voorkomt de vorming van nieuwe fijne lijntjes en rimpels, dankzij een intensief voedende en revitaliserende werking. Vrijwel 
direct na het aanbrengen van het Marvel Mask ervaart men een aangenaam tintelende sensatie op de huid, hetgeen een 
teken is dat het masker zijn intensieve cosmetische werking voldoet. Geleidelijk aan voelt men de huid onder het masker 
aanspannen en verstevigen. Na 30 minuten is het masker volledig droog en kan men het eenvoudig eraf halen, door 
het voorzichtig bij de kin los te maken en vervolgens gelijkmatig omhoog te trekken in de richting van het voorhoofd. Het 
resultaat? Een opvallende stevige, schone, gelifte en frisse huid met een gezond stralende teint! Het masker is ideaal voor 
gebruik op het gezicht, maar ook voor een opvallende lifting én versteviging van het decolleté!

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 www.bodywish.nl voor meer informatie. Ook kan 
men contact opnemen met Body Wish via telefoonnummer: 030- 6585250.

Prijzen:

• Bio-Essence 24K Bio-Gold Anti-Dark Circles Essence € 54,95/20 ml  NIEUW!
• Bio-Essence 24K Bio-Gold Eye Contour Lifting Serum € 59,95/20 ml  NIEUW!
• Bio Essence Marvel Mask    € 41,95/ 60 ml

Noot voor de pers:

Voor het aanvragen van HR-beeld, meer persinformatie van Bio-Essence, of producten voor recensie t.b.v. een redactioneel 
artikel of eigen fotografie, kunt u te allen tijde contact opnemen met Cosmetitext via telefoonnummer: 0416-696342 of per 
e-mail: info@cosmetitext.nl


