
cellular lift

Ultieme verzorging.
Gedefinieerde contouren.
Sensationele uitstraling.

active peptides



Peptiden zijn de basis voor een intelligente anti-aging- strategie: ze bestaan uit 
eiwitbouwstenen en zorgen ook voor een optimale celstofwisseling. Zij helpen 
verschillende processen zoals de collageensynthese in de huid te stimuleren. 
Peptiden kunnen een positieve kettingreactie in gang zetten.Daarbij hoort: de 
celactiviteit stimuleren en daarbij rekening houden met de speciale behoeften 
van de veeleisende huid.

Door peptiden kunnen belangrijke huidfuncties worden gestimuleerd: 
> de ondersteuning van de natuurlijke weerstand, 
> meer soepelheid, 
> een verbeterde strakke huid en daardoor 
> een geheel overtuigende en positieve uitstraling.

Peptiden – signaalstoffen van de 
huid

Cosmetische
High Tech ontwikkeling

Wellmaxx® staat voor cosmetica met een zeer efficiënt concept met werkzame 
stoffen op het hoogste niveau. Innovatieve werkzame stoffen, die onderwerp zijn van 
wetenschappelijk onderzoek, verlenen de series hun onmiskenbare karakter.
Het doel van de Wellmaxx® filosofie is huidveroudering effectief te behandelen 
en de jeugdige kenmerken van de huid te behouden.
Dat is vast ook uw wens: 
De tijd stilzetten, er goed uitzien, u goed voelen, uw voordeel doen met de dagelijkse 
verzorging...
  



Uw huid verandert 

Actieve peptiden kunnen deze situatie cruciaal verbeteren. Ze brengen de productie 
van nieuwe collageenvezels op gang en beschermen de extracellulaire matrix van 
de huid tegen het afbreken van belangrijke enzymen. Peptiden kunnen echter ook 
invloed hebben op het ontstaan van gezichtsrimpels en hierop een verminderende 
werking hebben.
Wellmaxx® cellular lift gebruikt deze onderzoeksresultaten en zet in op exclusieve  
innovatie. De formule met actieve peptiden helpt uw huid met liftende effecten, her-
stel, revitalisering en een verstevigende anti-aging-werking bij een optimaal uitgeba-
lanceerde huidvochtigheid. cellular lift zorgt ervoor dat de huidfuncties behouden 
blijven, dat het huidreliëf verfijnt en dat uw huid er strakker uitziet.

active peptides, de formule van actief werkzame peptidecomplexen
= ultramoderne hightech signaalstoffen met zichtbare antirimpel- + 
liftende werking + intensieve repair-eigenschappen
> versterken de celcohesie
> sturen huideigen herstelprocessen
> leveren diepgaande hydratatie
> activeren de nieuwe synthese van de extracellulaire matrix 
> stimuleren de collageenstofwisseling en de elastische vezels

Al vanaf midden twintig zet bij ieder mens de huidveroudering in. Het belangrijke  
collageen verzwakt, het weefsel oogt slapper, pigmentvlekken en rimpels kunnen 
meer voorkomen. Later komen daar vaak hormonale veranderingen bij. De huid 
wordt dunner, is minder elastisch en rimpels worden duidelijk zichtbaar.  
Tegelijkertijd ontstaat een droge huid. Minder peptiden verzorgen de huid.  
Daarbij komen nog milieu-invloeden, maar ook stress en voedingsgewoonten  
die het uw huid moeilijk maken.

De oplossing heet: cellular lift



*Gemiddelde vermindering van de ruwheid van de huid
**Resultaten van het specialistische, dermatologische rapport van Dermatest GmbH 
na 28 behandelingen (2x per dag) met WELLMAXX cellular lift age defense 
line release serum in een periode van 4 weken onder 20 vrouwen

Wellmaxx® heeft een duidelijk productconcept. 
In het middelpunt staat het serum met werkzame stoffen dat de perfecte 
aanvulling vormt op de verzorgende crèmes. Het versterkt hun werking op 
de ideale wijze. 

Alle meetresultaten van het uitvoerende, onafhankelijke instituut* met 
betrekking tot hydratatie- en elasticiteitsverbetering van de huid en het 
reduceren van de rimpeldiepte, bewijzen de hoge effectiviteit van 
cellular lift age defense line release serum. 

De details:
> 90% van de testpersonen hadden het gevoel van een stevigere 
 huidstructuur.
> 75% vond dat de huid na 4 weken gladder oogt.
> 100% was van mening dat het huidbeeld er verfijnder uitziet.
 
Het verzorgingsritueel begint vanzelfsprekend met de reiniging. 
De dag- en nachtverzorging vormen de optimale basis voor uw huid – 
24 uur per dag. De gevoelige huid rond de ogen is het waard er een 
eigen product aan te wijden. Het vliesmasker verbindt een intensieve 
werking met een direct liftend effect. De lichte geur van de verzorgings-
producten heeft een teder, vrouwelijk karakter dat de beleving compleet 
maakt.

Wij hebben exclusief voor 
u getest

Verbetering 
van de 

huidvochtigheid 

+30%**

Vermindering 
van de diepte 
van rimpels*

-34%**

Verbetering 
van de 

huidelasticiteit  

+29%**

**Resultaten van het specialistische, dermatologische rapport van Dermatest GmbH 



micellar cleanser
3 in 1

cellular lift

age defense day fluid
SPF 15

cellular lift

De zijdeachtige, lichte anti-aging dagelijkse verzorging 
ondersteunt de diepere lifting- en repairwerking de hele 
dag door. Als ideale expert voor een effectieve correctie 
van rimpels werkt de soepele fluid met actief werkende 
peptidencomplexen. In combinatie met een 
UV-beschermingsfilter tegen overpigmentatie helpen ze 
de celcohesie duurzaam te versterken.
Zo werkt de tedere verzorging perfect tegen de zichtbare 
tekenen van huidveroudering. De huid krijgt de kans 
om terug te keren naar een stralend, elastisch uiterlijk 
met gladder microreliëf. Deze oogt jonger en volkomen 
gerevitaliseerd.

‚s Ochtends aanbrengen op de gereinigde gezichtshuid en 
zacht verdelen over de huid.

Een grondige en zorgvuldige reiniging staat altijd aan 
de basis van elke verzorging. Ook hier geeft een 
innovatieve technologie signalen af, omdat ze 
natuurlijke actieve stoffen van de huid samenbrengt. 
De micellaire all-in-one-huidreiniging is snel en 
tegelijk heel grondig; deze functioneert ook zonder 
water.
Water en vet oplosbare verontreinigingen worden 
in een stap gebonden op het huidoppervlak en 
zacht verwijderd.
Als 3 in 1 reinigingslotion bevrijdt deze de huid 
bijzonder snel van vuildeeltjes en make-up en zorgt 
voor een optimale, actieve hydratatie van de huid. 
Deze extra hydratatie is te danken aan waardevol 
hyaluronzuur.

Het dagelijks bewijs: nadat u de huid grondig hebt 
schoongemaakt – desnoods meermaals – blijft het 
wattenschijfje uiteindelijk brandschoon! 
Nareinigen met water is niet nodig.



age defense 
night cream

cellular lift
age defense 
line release serum

cellular lift

Geconcentreerd, zijdeachtig repair- en verstevigingsserum 
voor een gerichte correcte van de tekenen van 
natuurlijke huidveroudering. Het complex van 
werkzame stoffen stimuleert de vitale functies 
van de huid. Het verfijnt en verstevigt de huid met 
innovatieve peptide-technologie vanuit de diepte 
en zorgt voor effectief herstel. Het maximale 
liftende en verstevigende effect is zichtbaar 
door een duidelijk strakkere huid die wint aan 
elasticiteit en uitstraling. De teint krijgt een 
boost en lijkt soepel en glad.

Verdeel een paar druppels van het licht geurende 
concentraat met actieve stoffen ‚s ochtends 
en ‚s avonds op de gereinigde huid. Om een 
optimaal verzorgend en liftend effect te bereiken, 
gebruikt u het serum voor uw dagcrème

Unieke, rijke anti-aging verzorgende crème voor een 
effectieve liftende en repairwerking gedurende de nacht. 
Gebruik de nachtrust voor een intensieve regeneratie en 
een duurzame verbetering van het huidbeeld. Zelfs diepe 
rimpeltjes kunnen zo milder worden.

Het effect is gebaseerd op werkzame peptidencomplexen 
die worden gecombineerd met waardevolle plantaardige 
oliën. Ze kunnen tekorten in de huid door veroudering 
afremmen door de celcohesie en de dichtheid te 
verbeteren. Zo worden alle herstelprocessen in werking 
gezet, rimpels verminderd en de huid verkwikt met 
nieuwe elasticiteit en gladheid. Uw huid lijkt elke ochtend 
duidelijk verbeterd. Ze ziet er glad, strak en zichtbaar 
mooier uit.

‚s Avonds aanbrengen op de gereinigde gezichtshuid 
en zacht inmasseren.

Geconcentreerd, zijdeachtig repair- en verstevigingsserum 



age defense 
eye contour cream

cellular lift
age defense 
lifting face mask

cellular lift

Luxueus intensiefmasker met verzorgend lifting-effect dankzij hoogwaardige 
peptide-technologie.
Kleine rimpels en lijntjes kunnen gladder worden en de elasticiteit en dichtheid 
van de huid kan verbeteren, zodat deze er jeugdig fris uitziet.

De innovatieve verzorgingsformule doordrenkt 
het 3D-vlies, dat u voorzichtig uitvouwt 
en op het gezicht legt. 
Na 10-15 minuten 
inwerktijd ziet u het 
overtuigende
resultaat.

 

Verstevigende, diep werkende oogcrème voor een 
betoverend direct effect tegen de tekenen des tijds. 
Deze trekt bijzonder snel in en glijdt soepel over de 
huid. Als perfecte expert voor een effectieve correctie 
van rimpels maakt deze ook gebruik van de innovatieve 
peptide-technologie.

Het complex heeft als doel de huid te verstevigen en 
helpt fijne lijntjes en rimpels, zwellingen en donkere 
oogkringen zichtbaar te verminderen. Zo kan de huid 
rond de ogen er gladder, ontspannen, nieuw en jeug-
dig uitzien. Dag na dag wint het gevoelige gebied rond 
de ogen aan uitdrukking en straalt overtuigend gezond-
heid en herstelling uit.

De zachte en aangenaam verstevigende textuur 
‚s ochtends en ‚s avonds behoedzaam op de 
oogcontouren aanbrengen en zacht inkloppen.

De innovatieve verzorgingsformule doordrenkt 
het 3D-vlies, dat u voorzichtig uitvouwt 



age defense 
night cream

cellular lift
age defense 
line release serum

cellular lift

Bijzonder grondige all-in-
one-reinigingslotion voor 
alle water- en vetoplosbare 
verontreinigingen. Zorgt 
voor een actieve hydratatie 
van de huid.

 Hyaluronzuur
 Sphingosomes Moist
 D-Panthenol

200 ml fles

Emulsie voor overdag die 
de huid perfectioneert, 
met UV-bescherming. 
Actief werkende peptide-
complexen zorgen voor een 
excellente verzorging met 
repairwerking.

 Peptide Vinci 02
 Peptide Matrixyl 3000
 Vitamine E
 Organisch 

 lichtbeschermingsfilter

50 ml dispenser

Anti-aging-nachtcrème met 
effectieve verzorgende en 
repairwerking door actieve 
peptide-complexen. 
Dankzij de diepwerkende 
verzorging ziet de huid er 
duidelijk beter uit.

 Peptide Vinci 02
 Peptide Matrixyl 3000
 Vitamine E
 Sheabutter
 Macadamia-olie
 Jojoba-olie

50 ml dispenser

Buitengewoon anti-aging 
elixer met een peptide-
hyaluron complex voor een 
gerichte correctie van rim-
pels en huidversteviging. 
Deze lijkt duidelijk strakker 
en wint aan elasticiteit en 
uitstraling.

 Peptide Vinci 02
 Peptide Syn-Coll
 Vitamine B3
 Hyaluronzuur
 Fucogel

50 ml dispenser

Zeer effectieve oogcrème 
die de huid rond de ogen ge-
zond en vitaal laat stralen. 
Fijne lijntjes worden gladder, 
zwellingen en de zichtbaar-
heid van donkere oogkrin-
gen worden verminderd.

 Peptide Vinci 02
 Peptide Matrixyl 3000
 Regu-Age 

20 ml tube

Luxueus intensief verzorgings-
masker met direct liftend 
effect. Maakt kleine rimpels 
en lijntjes gladder en ver-
betert de elasticiteit en 
dichtheid van de huid.

 Peptide Vinci 02
 Peptide Matrixyl 3000

7 x 20 ml sachet

micellar cleanser
3 in 1

cellular lift

age defense day fluid
SPF 15

cellular lift
age defense 
eye contour cream

cellular lift
age defense 
lifting face mask

cellular lift



De expert voor werkzame stoffen
Made in Germany

Jan Palfijnstraat 18 • B-8500 Kortrijk • T 056 22 11 90
info@sunsafari.be • www.sunsafari.be

De expert voor werkzame stoffen
Made in Germany

Jan Palfijnstraat 18 • B-8500 Kortrijk • T 056 22 11 90
info@sunsafari.be •

Openingsuren:
Maandag - zaterdag: 10.30 - 18.00
Woensdag en zondag: gesloten




