
Time CLEAR WASHGEL - 's morgens en 's avonds
• Milde reinigingsgel met vochtinbrengende ingrediënten
•  Breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan op het gezicht, de hals en het decolleté, masseer zachtjes in en spoel het 

af met zuiver water.
•  Tip: Een reinigingsproduct is essentieel voor de dagelijkse verzorging. Niet alleen 's avonds na een lange dag moeten make-up, 

zweet en vuil van de huid worden verwijderd, maar ook 's ochtends is het essentieel om de huid te reinigen. Regeneratiepro-
cessen vinden 's nachts plaats in onze huid. Afvalstoffen worden via de zweetklieren uit de huid getransporteerd. Deze moeten 
eerst 's morgens van de huid worden verwijderd, inclusief overtollig talg en zweet, voordat de verzorging wordt aangebracht.

Time FACE PEELING - 1 tot 2 keer per week
•  Peeling gel voor het losmaken van oppervlakkige huidschilfers
• Maakt de huid glad en stimuleert de celvernieuwing
•  Na reiniging met Time CLEAR WASHGEL een dun laagje op het gezicht aanbrengen en na ongeveer 15 minuten afspoelen met 

zuiver water. Vermijd de oogcontouren en slijmvliezen. Gelieve niet te gebruiken bij couperose of rosacea.
•  Tip: Onze huid werpt tot 500 miljoen huidcellen af tijdens de celvernieuwingscyclus (ca. om de 28 dagen). Deze cyclus wordt 

vertraagd door de natuurlijke veroudering en de dode huidcellen blijven langer op de huid zitten, waardoor de teint er vaal en 
dof uitziet. Creëer een huidverzorgingsroutine waarbij de peeling regelmatig wordt toegepast, zoals in het weekend of tijdens 
een beautydag. 

Time TONIC - 's morgens en 's avonds
•  Zuiverend gezichtswater  voor het verwijderen van de laatste make-up of vuilresten - om de huid optimaal voor te bereiden 

voor de volgende verzorging.
•  Na voorafgaande reiniging met Time CLEAR WASHGEL op een reinigingsdoekje aanbrengen en over het gezicht, de hals en het 

decolleté wrijven. Vermijd de oogcontouren.
•  Tip: De samenstelling van Time TONIC is een symbiose van zachte reiniging en vochtinbrengende eigenschappen. De huid is 

perfect voorbereid op de aansluitende verzorging.

Reiniging

Time FILL - 's morgens en/of 's avonds
• Vochtinbrengend serum met korte en lange keten hyaluronzuur 
• Na de voorafgaaande reiniging het serum aanbrengen op het gezicht, de hals en decolleté. 
 Het serum altijd vóór de huidverzorging gebruiken.
•  Tip: In de loop van het natuurlijke verouderingsproces verliest de huid het vermogen om vocht vast te houden en te voorkomen 

dat het vocht uit de huid verdampt. Time FILL verhoogt het vochtgehalte van de huid en vermindert zo rimpels.

Time BOOST - 's morgens en/of 's avonds
• Intensieve regeneratie serum
• Na de voorafgaande reiniging het serum aanbrengen op het gezicht, de hals en decolleté.  
 Het serum altijd vóór de huidverzorging gebruiken.
•  Tip: De huid verliest elasticiteit en stevigheid tijdens het natuurlijke verouderingsproces. Het BOOST-complex versnelt de natuur-

lijke vernieuwing van de huid en bevordert de lichaamseigen productie van bindweefsel (collageen en elastine).

Serums - optionele intensieve verzorging 



Serums - optionele intensieve verzorging

Basisverzorging

Masker - optionele intensieve verzorging

Time INTENSE MASK - 's avonds en naar behoefte
• Rijke anti-aging gezichtsverzorging voor de droge en zeer droge huid
•  Na de reiniging royaal aanbrengen op het gezicht, de hals en decolleté, zodat alles bedekt is met een dun wit laagje, 

ongeveer 15 minuten laten intrekken en dan zachtjes inmasseren. Vermijd de huid rondom de ogen. Het masker niet 
afwassen.

•  Tip: Verwen uzelf en uw huid af en toe met een extra verzorging. De huid is ons grootste orgaan en voert elke dag 
weer een veelvoud aan taken uit, waarvan we ons in het dagelijks leven niet altijd bewust zijn. De inhoudsstoffen van 
Time INTENSE MASK revitaliseren en verbeteren de natuurlijke herstelprocessen van de huid. Ze zijn vochtinbren-
gend, kalmerend, beschermen en voeden tegelijkertijd fluweelzacht. 

• Met het oog op duurzaamheid ook beschikbaar als refill. Beschermd het milieu en spaart de portemonnee!

Time LIFT - 's morgens en/of 's avonds
• Oogrimpelserum tegen expressielijnen 
•  Na de voorafgaande reiniging met uw ringvinger zachtjes een kleine hoeveelheid langs de oogcontouren inkloppen. 

Breng het serum altijd vóór de oogverzorging aan.
•  Tip: Lachen, huilen, oogknipperen en dergelijke hebben een direct effect op de gevoelige oogcontour. 
 Het LIFT-complex werkt direct op het oorsprongpunt van de expressielijnen.

Time EYE CREAM - 's morgens en 's avonds
• Anti-verouderingsverzorging speciaal voor de zeer dunne, gevoelige oogcontour
• Ideaal geschikt als basis voor make-up
•  Na de voorafgaande reiniging met uw ringvinger zachtjes een kleine hoeveelheid langs de oogcontouren inkloppen.
•  Tip: De huid rond de ogen is ongeveer 4 keer dunner dan de rest van de gezichtshuid en heeft geen subvetweefsel. 

Daarom is er verzorging nodig die specifiek is afgestemd op deze behoeften. De huid van de lippen is ook zeer dun 
in vergelijking met de gezichtshuid. Time EYE CREAM is ook perfect voor de verzorging van de lippen.

Time CREAM LIGHT - 's morgens en 's avonds 
• Lichte anti-aging gezichtsverzorging voor de vette, normale en gecombineerde huid
• Na het reinigen gelijkmatig aanbrengen op het gezicht, de hals en decolleté
•  Tip: De natuurlijke veroudering van de huid begint al langzaam met de leeftijd van ongeveer 20 jaar. Time CREAM 

LIGHT is de perfecte manier om kennis te maken met anti-aging. De lichte verzorging combineert belangrijke 
ingrediënten die vochtinbrengend werken, de huid beschermen, de huidvernieuwing stimuleren en de huid voeden. 
Ook perfect voor warme dagen wanneer de rijke huidverzorging te zwaar is voor de huid.  

Time CREAM RICH - 's morgens en 's avonds 
• Rijke anti-aging gezichtsverzorging voor de droge en zeer droge huid
• Na het reinigen gelijkmatig aanbrengen op het gezicht, de hals en decolleté
•  Tip: In het natuurlijke verouderingsproces wordt de huid steeds veeleisender en heeft ze een rijkere verzorging 

nodig. Time CREAM RICH heeft alle belangrijke anti-aging eigenschappen van Time CREAM LIGHT, maar is veel 
intensiever in zijn zorgkarakter. Ook perfect voor koude dagen, wanneer een lichte verzorging niet voldoende is.

• Met het oog op duurzaamheid ook beschikbaar als refill. beschermt het milieu en spaart de portemonnee


