Wij zijn betrokken bij de lancering van een nieuwe Collageen lijn S’ouvre in
België en Nederland.
Vanaf volgende maand zijn de producten in 25 landen in Europa te koop.
De meeste Collageen producten die worden verkocht zijn gemaakt van Rund of
Varken en dat is gehydroliseerd dood collageen en de collageen moleculen
dringen maar tot 1 laag diep in de opperhuid.

De producten van S’ouvre zijn gemaakt van collageen van de Zilverkarper.

De Collageen gel is natief -bio actief (gehydrateerd) Aangebracht op een natte
huid, breekt collageen molecule af op aminozuren en signaal peptiden en deze
dringen maar liefst 5 lagen de huid in en stimuleren de natuurlijke aanmaak
van collageen door ons lichaam.
Ter info: Ons lichaam bestaat voor 70% uit collageen en vanaf ons 25ste
levensjaar neemt de natuurlijk aanmaak af en krijg je op een gegeven moment
rimpels.
S’ouvre heeft een breed assortiment aan producten voor gelaat, lichaam, haar
en om in te nemen zoals Collageen supplementen. S’ouvre is in 2016 gestart
vanuit Polen en gelanceerd in 2018 in Engeland & 2019 in Italië.
S’ouvre is ISO gecertificeerd en heeft de afgelopen jaren al diverse awards
ontvangen. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 foto’s beschikbaar van Voor en
Na foto’s die de geweldige effecten na gebruik aantonen.
De uitgebreide productlijn is niet alleen gericht op Anti-Aging (rimpels en
kraaienpootjes) maar op huidproblemen zoals: - Eczeem - Psoriasis - Couperose
- Droge en ruwe huid - Vermoeide huid - Brandwonden - Bruine vlekken Ouderdomsvlekken - Jeugdpuistjes / Acné - Spataderen - Kloven - Brandplekken
- Littekens - Striae - Cellulitis - Zonneallergie - Schaafplekken - Eeltvorming –
Vitiligo.

Wellicht is het ook interessant voor jou en heeft het jouw interesse gewekt?
Voor meer informatie of een presentatie van de S’ouvre lijn, plannen we graag
een persoonlijke afspraak bij U thuis of in uw salon.
ik kan je meer informatie sturen. (flyer met ervoor en erna foto’s) en we
kunnen altijd een keertje afspreken.
Neem zeker verder op de knop een kijkje.
Waldemar Smolinski de CEO
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