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Het exclusieve Aziatische award-winning huidverzorgingsmerk 
Bio-Essence, ook ongekend succesvol in Nederland!

Veel vooruitstrevende cosmeticaproducten komen uit Azië, een land dat vaak als trendsetter fungeert inzake de meest 
innovatieve beautyontwikkelingen. Bio-Essence is een prestigieus Singaporees huidverzorgingsmerk, dat sinds enkele 
jaren ook in Nederland verkrijgbaar is! Body Wish, die hiermee inspeelt op de grote belangstelling voor Aziatische 
schoonheidsproducten, is de exclusieve distributeur van dit veel gevraagde topmerk op de Nederlandse markt.

Wereldwijd is er sprake van een stijgende belangstelling voor anti-aging producten. Iedereen ondervindt immers dat de huid op een 
bepaalde leeftijd niet meer zo stevig en soepel is als voorheen. Omdat lang niet iedereen een voorstander is van plastische chirurgie, 
gaat de aandacht steeds meer uit naar het gebruik van natuurlijke ingrediënten in combinatie met biotechnologie, in de strijd om het 
behoud van een jeugdige uitstraling, een stevige én egale huid. Bio-Essence combineert een eeuwenoude ingrediëntenkennis met 
de meest nieuwe, wetenschappelijke inzichten. Dit, om op die manier de injectiespuit en het chirurgisch scalpel te voorkomen!

Innovatief, succesvol, exclusief en vooruitstrevend

Bio-Essence is een innovatieve en overzichtelijke productlijn die regelmatig nieuwe en spraakmakende producten lanceert. De 
basisingrediënten van alle Bio-Essence producten zijn 100% natuurlijk en zijn niet op dieren getest. Door het gebruik van biotechnologie 
in combinatie met traditioneel effectieve werkstoffen zoals Ginseng, Aloë Vera, Groene thee en plantaardige collageen, is Bio-
Essence in landen als China, Thailand, Japan, Hong Kong, Maleisië en Australië reeds een ongekend succes! Niet voor niets zijn 
daarom 5 Bio-Essence producten uitgeroepen tot “Best Beauty Buy Winner” door het magazine Woman’s Weekly uit Singapore. Ook 
Nederland is inmiddels in de ban van dit exclusieve, award-winning huidverzorgingsmerk.

Overzichtelijk assortiment met vijf globale productlijnen 

Het complete assortiment van Bio-Essence is overzichtelijk en bestaat uit vijf globale productseries, met daarin meerdere 
productsoorten. Elke productsoort heeft zijn specifieke gebruikswijze en de daarbij behorende technieken, voor een zo optimaal 
mogelijk resultaat.  

De vijf Bio-Essence productlijnen zijn als volgt:

- Bio-Essence Basic Skincare Series : de basishuidverzorging
- Bio-Essence Natural Face Lift Series : natuurlijke facelift & huidversteviging, zónder operaties!
- Bio-Essence Anti Freckles Series  : tegen (pigment)vlekken en sproeten
- Bio-Essence Eye Care Series  : oogcontour verzorging
- Bio-Essence Body Care Series  : topformules voor een gestroomlijnd en stevig lichaam

In dit eerste persbericht zullen wij enkele producten van de Bio-Essence Basic Skin Series belichten. 

Diepgaande reiniging, gevolgd door verfijnen, regenereren & revitaliseren! 

De Bio-Essence Basic Skincare Series bevat 5 perfect op elkaar afgestemde producten. In gecombineerd gebruik zorgen deze ervoor, 
dat de huid eerst op een zachte maar zeer effectieve wijze perfect diepgaand wordt gereinigd en gezuiverd. Vervolgens wordt de 
huidstructuur verfijnd, gevoed en door middel van een rijk verzorgend en intensief huidvernieuwend serum krachtig gerevitaliseerd. 
Dit alles door middel van de volgende Bio-Essence producten:

• Bio-Essence Deep Cleansing Milk  (€ 41,50/200ml)

Deze ultrazachte en rijke reinigingsmelk verwijdert moeiteloos álle sporen van make-up en andere onzuiverheden op de huid. 
De uitermate huidtolerante formule kan zelfs voor de reiniging van de tere ooghuid worden gebruikt. Deze bevat onder andere 
Komkommerextract, Ginseng, Dennenpollen*, bioflavonoïden, Engelwortel extract en allantoïne. 
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• Bio-Essence Deep Cleanser   (€ 18,95/100ml)  

Voor wie de voorkeur heeft voor een reiniging mét water, is er de zeepvrije formule van Bio-Essence Deep Cleanser. Dit ultrazachte 
en rijke reinigingsschuim dat de huid niet strak of onplezierig laat aanvoelen na gebruik, bevat onder andere bioflavonoïden, Ginseng 
en Gojibes extract. Slechts een zeer kleine hoeveelheid is voldoende om het gezicht optimaal mee te reinigen, waardoor deze Deep 
Cleanser erg zuinig in gebruik is.

• Bio-Essence Deep Exfoliating Gel  (€ 41,50/60ml)

Het regelmatige gebruik van Bio-Essence Deep Exfoliating Gel zorgt voor een grondige dieptereiniging van de huid, zónder echter 
het ‘schurende’ effect van traditionele scrubkorreltjes. De zachte en uitermate huidvriendelijke gelformule is verrijkt met plantaardige 
extracten van onder andere Aloë Vera en Ginseng in combinatie met rijk verzorgende én voedende werkstoffen als propolis en 
Koninginnegelei (Royal Jelly). De formule wordt aangebracht in een dunne laag op de droge huid, en met ronddraaiende bewegingen 
ingemasseerd en vervolgens eenvoudig afgespoeld met lauwwarm water. Deze reinigt de huid poriëndiep en voorkomt de vorming 
van mee-eters en andere onzuiverheden. Klinische testresultaten bevestigen de effectieve werking.

• Bio-Essence Deep Nourishing Toner (€ 23,50/80ml)

Om de huid te voorzien van voeding en directe verfrissing na het reinigen en om deze optimaal vóór te bereiden op de opname van 
de opeenvolgende werkstoffen uit de Bio-Essence serums en crèmes, is er Bio-Essence Deep Nourishing Toner. Deze gezichtsnevel 
in handige sprayformule bevat onder andere Aloë Vera, Groene thee, Toverhazelaar, bijenpollen en Ginseng extract. 

• Bio-Essence Radiant Youth Essence (€ 49,95/60ml)

Om de huid in slechts 7 dagen op een spraakmakende wijze te voorzien van een gezonde, stralende en frisse teint, werd Bio-Essence 
Radiant Youth Essence ontwikkeld! 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 en stralende teint én voorkomt de vorming van pigmentvlekken van binnen uit. 
Het resultaat? Een opvallend jeugdige en vitale uitstraling! Bio-Essence Radiant Youth Essence bevat geen conserveringsmiddelen, 
parfum en kleurstoffen en is daarom een ware schoonheidselixer voor álle huidtypes, zelfs de meest gevoelige!

Distributie en 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.

Noot voor de pers

Voor het aanvragen van meer persinformatie, Bio-Essence producten voor eigen fotografie of high-res. beeld, kunt u te allen tijde 
contact opnemen met Cosmetitext via telefoonnummer: 0418-670371 of per e-mail:redactie@cosmetitext.nl 


