Dr. BABOR
NEURO SENSITIVE CELLULAR
een intensieve verzorging bij een extreem droge huid

Steeds meer mensen lijden onder huidproblemen die veroorzaakt worden door
stress. De huid reageert gevoelig, is rood en gespannen en wordt steeds droger.
Vaak tot aan neurodermitis. Dit gaat vrijwel altijd samen met een onaangenaam
gevoel van jeuk.
Een extreem droge huid is meestal het resultaat van een gebrek aan essentiële
vetzuren. De lipidenbeschermingsmantel kan niet optimaal gevormd worden omdat
de huideigen beschermfunctie verzwakt is. Bovendien verliest de huid extreem veel
vocht en wordt steeds droger. Bacteriën en irriterende stoffen kunnen ongehinderd in
de droge en gesprongen huid dringen. Dientengevolge reageren de zenuwuiteinden
van de epidermis hyper-sensibel. Boodschappers (cytokines) zetten afweerreacties
in gang en leiden tot ontstekingen, die aan de huidoppervlakte zichtbaar worden door
ruwheid, roodkleuringen en jeuk. Men is geneigd om te krabben. Dit leidt weer tot
meer jeuk en een steeds gevoeliger reagerende en droger wordende huid. De
sterker wordende cyclus van oorzaak-gevolg begint.
Tijdens jarenlang onderzoek hebben de BABOR laboratoria een nieuwe, optimaal
huidverdraagzame, neurocosmetische werkstofcombinatie ontwikkeld, die de cyclus
van oorzaak en gevolg doorbreekt en het optreden van alle symptomen van de
neuro-sensitieve huid vermindert.

De BABOR NEURO SENSITIVE CELLULAR verzorgingsserie regenereert op
effectieve wijze de lipidenbeschermingsmantel van de huid en normaliseert haar
evenwicht tussen vet en vocht. Het huideigen weerstandsvermogen wordt op
intensieve wijze versterkt zodat het risico op bacteriële huidreacties afneemt en
irritaties en roodkleuringen duidelijk en duurzaam worden gereduceerd. Een
onaangenaam gespannen gevoel en ook jeuk worden onmiddellijk verminderd. De
huid herstelt zich sneller en ziet er heerlijk glad en zacht uit.
Voor een optimale huidverdraagzaamheid zijn alle NEURO SENSITIVE CELLULARproducten zonder conserveringsmiddelen (vrij van parabenen), minerale oliën,
geurstoffen en synthetische kleurstoffen. De producten worden in een speciaal
productieproces op steriele wijze vervaardigd waardoor volledig kan worden afgezien
van conserveringsstoffen.

De nieuwe lijn, DOCTOR BABOR.
In de laatste 200 jaar hebben we onze levensverwachting nagenoeg verdubbeld. We
worden steeds ouder - en voelen ons daarbij steeds jonger. Geen wonder dat we dit
gevoel van levenslust, jeugdigheid en fitheid met 50, 60 of 70 ook optisch nog
zouden willen laten overeenkomen! 82% van alle Duitsers geeft aan dat ze zich na
een schoonheidsoperatie beter zouden voelen*. Van jaar tot jaar doendaarom steeds
meer mensen een beroep op de diensten van een plastisch chirurg. Het veruit
grootste deel verlangt naar effectieve mogelijkheden om de eigen schoonheid op
zachte wijze door cosmetische toepassingen te behouden of nog beter, te
optimaliseren.
Voor welke methode u ook beslist: de DOCTOR BABOR cosmetica begeleidt u op
een ideale manier op uw persoonlijke weg naar duurzame schoonheid. (*studie
IPSOS GmbH 2006)

Twee wegen, een mooi doel.
De lijn DOCTOR BABOR bevat twee verzorgingsconcepten.
BIOGEN CELLULAR
Van het onderzoeksproject naar het anti-aging wonder.
BIOGEN CELLULAR levert sensationele geneeskundige resultaten in de
postoperatieve wond- en therapiebehandeling. Bovendien bereikt de zeer werkzame
verzorging met het speciale BIOGEN® PLANT Extract een buitengewoon intensieve
celregeneratie. Uitstekende resultaten bij het herstel van een optimale huidtoestand
maken BIOGEN CELLULAR tot een uniek regenererend anti-aging wonder.

DERMA CELLULAR
Het zachte alternatief voor een schoonheidsoperatie.
Neem de oplossing van uw individuele beautyproblemen zelf ter hand! Met DERMA
CELLULAR worden rimpels, speciaal mimische rimpels, gereduceerd, wallen en
kringen onder de ogen worden zichtbaar verminderd. Pigmentvlekken en
ouderdomsvlekken verbleken. U bereikt in puur cosmetische zin overtuigende
resultaten, die vergelijkbaar zijn met rimpelinspuiting, botox- of laserbehandeling!
Bovendien behoudt DERMA CELLULAR het resultaat langer van een cosmetischplastische ingreep.

BIOGEN CELLULAR
In samenwerking met de bekende faceliftspecialist Dr. med. Michael A. König
ontstond in de laboratoria van BABOR nu DOCTOR BABOR BIOGEN CELLULAR gebaseerd op de zeer werkzame BIOGEN Intensive Repair verzorgingsformule, die
al eind van de jaren 50 door Dr. Michael Babor werd ontwikkeld. De BABOR
klassieker regenereert een extreem vermoeide en gestreste huid. het effect: een
jeugdig vitale huid.
Wat maakt BIOGEN CELLULAR zo bijzonder?
De verzorgingsformule bewees zich in tests van het onafhankelijke instituut Derma
Consult uit Bonn als superieur tegenover een ander luxe verzorgingsproduct in alle
relevante categorieën zoals huidelasticiteit, ruwheid van de huid en celregeneratie.
Deze uitstekende resultaten maken BIOGEN CELLULAR ongeëvenaard. het geheim
van BIOGEN CELLULAR is aan de ene kant het bijzondere BIOGEN® PLANT
Extract, bestaande uit 8 edele kruidenessences, die elkaar optimaal aanvullen en
elkaar in hun werking versterken.
Aan de andere kant betreft het een beschermd biotechnologisch procedé, waarin dit
extract op hoogwaardige wijze wordt vervaardigd. Na zorgvuldige selectie wordt het
plantenmateriaal op behoedzame wijze opengebroken en gemacereerd. De zeer
werkzame inhoudsstoffen uit de planten worden geëxtraheerd en het gewonnen
filtraat rijpt vervolgens onder gecontroleerde rijpingsvoorwaarden.
BIOGEN CELLULAR is niet alleen een beauty-innovatie voor maximale
regeneratieresultaten na schoonheidsoperaties, verbrandingen, zonnebrand en
zwangerschapsstrepen, maar leidt in zijn geheel naar een duurzaam glad, verfijnd,
gezond huidbeeld.
Uit een onderzoeksopdracht voor de plastische chirurgie kwam een uniek,
regenererend anti-aging wonder!
„Een verzorgingscrème, die in een dergelijke stresssituatie optimale resultaten bij
een uitstekende verdraagzaamheid levert, is uiteindelijk ook revolutionair voor het
gebied van de anti-aging“, aldus Dr. med. Michael A. König.

De nieuwe maatstaf voor anti-aging cosmetica
BIOGEN CELLULAR Ultimate Repair Cream in vergelijking met Crème de la Mer
BIOGEN CELLULAR Ultimate Repair Cream heeft zich in de drie belangrijke criteria
huidelasticiteit, ruwheid van de huid en celvernieuwing in de vergelijkingstest
onderscheiden - met een heel eenduidig resultaat; in alle drie factoren levert

BIOGEN CELLULAR betere resultaten en is daarmee de nieuwe maatstaf voor antiaging cosmetica.

De doorbraak in de celvernieuwing - uit een onderzoek kwam een anti-aging wonder.
Sensationele resultaten in de praktijktest onder leiding van Dr. med. Michael A. König
(faceliftspecialist in de kliniek aan de ring in Keulen).
Dr. med. Michael A. König werkt al sinds jaren samen met BABOR Cosmetics. „Het
succes van een operatie hangt voor een belangrijk deel af van de cosmetische
voorbereiding en nazorg. Alleen de combinatie van plastische chirurgie en zeer
werkzame verzorging leidt tot een optimale resultaat.“
„De werking van DOCTOR BABOR BIOGEN CELLULAR heeft mijn hoge
verwachtingen duidelijk overtroffen“, bericht Dr. med. Michael A. König enthousiast
die de formule met sensationeel succes op zijn patiënten testte. En de
testresultaten? „De test leverde de beste resultaten en extreem hoge
tevredenheidspercentages. geheel ongebruikelijk voor een cosmetisch product.“

BIOGEN CELLULAR Productoverzicht
Ultimate Repair Cleanser
Milde reinigingsmelk. Reinigt
de huid op intensieve, en
toch behoedzame wijze met
het zeer hooggedoseerde,
regenererende BIOGEN®
PLANT Extract.

Ultimate Repair Cream
„Anti-aging-wonder“ met het
unieke, zeer hooggedoseerde
BIOGEN® PLANT Extract.
Regenereert de huid op
intensieve wijze, ook na
schoonheidsoperaties. Het
weefsel wordt bevorderd zich
te vernieuwen. De huidziet er
glad, gelijkmatig en verfijnd
uit. Littekenweefsel

regenereert beter en is
minder zichtbaar.

Ultimate Repair Gel-Cream
Luchtigere versie van
Ultimate Repair Cream voor
een gemengde huid, vette
huid. Met het zeer
hooggedoseerde,
regenererende BIOGEN®
PLANT Extract.

Ultimate Repair Serum
Werkstofconcentraat met een
extreem hooggeconcentreerd
BIOGEN® PLANT Extract.
Voor een intensieve
regeneratie van de huid
gedurende de nacht.

Ultimate Repair Mask
Rijk masker met het zeer
hooggedoseerde,
regenererende BIOGEN®
PLANT Extract. Voor een
versterkte werkstofopname
door het occlusie-effect van
het masker.

Ultimate Repair Forming Body
Cream
Rijke Body Cream met een
intensief huidverstrakkende
werkstof uit de schors van de
mimosaboom reduceert
striae. Met het zeer
hooggedoseerde,
regenererende BIOGEN®
PLANT Extract.

DERMA CELLULAR

Er zichtbaar jonger uitzien.
Zonder scapel. Zonder naald.
U wilt kleine beautyproblemen zoals mimische rimpeltjes, wallen of pigmentstoringen
opheffen of het resultaat van een cosmetisch- plastische ingreep langer behouden?
DOCTOR BABOR DERMA CELLULAR is de zachte oplossing met een sterke
werking. Voor de behandeling van de meest voorkomende beautyproblemen zoals
rimpeltjes, kringen onder de ogen en ouderdomsvlekken staan u geconcentreerde,
samengestelde, speciale producten ter beschikking. De huidstofwisseling wordt
ondersteund, de vernieuwing van uw cellen wordt geactiveerd. Reeds na een korte
tijd van gebruik worden resultaten bereikt, die anders alleen met spuit, scapel of laser
mogelijk zouden zijn. U ziet er met de dag frisser, jonger en verzorgder uit. DERMA
CELLULAR is bovendien de ideale verzorging, om na cosmetisch-plastische
ingrepen er langer jeugdig en vitaal uit te zien.

DERMA CELLULAR Productoverzicht

Skin renewal AHA Peeling
Fruitzuurpeeling met 10%
glycolzuur. Voor een
intensieve huidvernieuwing.

Collagen Booster Cream
Het alternatief voor
rimpelinspuiting:
herstructureert de huid en
vult haar op intensieve wijze
van binnenuit op, reduceert
rimpels en remt de afbraak
van de collageenvezels.
Met hyaluronzuurcomplex,
collageen en Collageen
Booster proteïne.

Ultimate Wrinkle Control Fluid
Het alternatief voor botoxinspuitingen. Voor de lokale
applicatie op de rimpels,
vooral mimische rimpels. Met
collageenen en
proteïnecomplexen voor een
onmiddelijke verstrakking.

Ultimate Perfecting Eye Cream
Oogcrème met Actiflow® en
natuurlijke, vochtschenkers
voor de vermindering van
wallen, zwellingen, kringen
onder de ogen en rimpels.
Aangenaam gebruik door de
stick met verkoelende roller
van roestvrij staal. werkt
ontstuwend en vermindert
zwellingen.

Spot Reducer Serum
Voor de lokale applicatie op
pigmentvlekken /
ouderdomsvlekken. Het
extract uit gekweekt
madeliefje reduceert de
melanineproductie en laat
storingen van de pigmentatie
en ouderdomsvlekken
verbleken.

Ultimate Calming Serum
Voor een onmiddellijke
kalmering van de
geïrriteerde, gestreste huid
met extracten van de
ballonnenplant, het
slangenkruid en de
zonnebloem.

