
Oxys genes (=grieks voor zuurstof-producent) zorgt 
voor een pure en intensieve zuurstofboost in de huid, 
waardoor deze gezonder en vitaler wordt, steviger 
en veerkrachtiger voelt en er opvallend frisser, goed 
doorbloed en stralend uitziet. een verademing voor de 
huid!
Zuurstof is voor onze huid noodzakelijk voor een 
goede celstofwisseling, een gezonde celvernieuwing 
en natuurlijk mede door een optimale aanvoer van 
voedingsstoffen en dito afvoer van afvalstoffen. Pure 
zuurstof kan nomaliter niet toegevoegd worden aan 
een verzorgende crème vanwege de reactie met 
daglicht. in Oxys genes zijn de zuurstofmoleculen 
echter luchtdicht en zonder direct contact met daglicht 
aanwezig, dankzij cerasomen. Dit geavanceerde 
transportsysteem is gebaseerd op huideigen 
ceramiden, een soort blaasjes van tarweceramiden. De 
plantaardige ceramiden hebben tevens de capaciteit 
om de foto-veroudering (ofwel veroudering als gevolg 
van overmatige UV-straling) drastisch te verminderen.

Vanaf de leeftijd van circa 20 jaar vinden er 
veranderingen plaats in de uitwisseling van zuurstof 
in de huid dat er onvermijdelijk toe leidt, dat de huid 
minder goed in staat is om zichzelf in een goede 
conditie te houden. invloeden die dit proces nog eens 
versneller zijn bijvoorbeeld leefgewoontes en klimaat. 
Met de Oxys genes nemen de huidcellen naar 
behoefte de benodigde zuurstof op, om daaruit nieuwe 
energie te vormen.
Oxys genes is ’s morgens en ’s avonds te gebruiken. 
Na het reinigen van de huid en eventueel het gebruik 
van enzymatic skin Peeling en/of active lotion (wat de 
werking intensiveert) aanbrengen op de gezichtshuid 
en decolleté. Masseer de crème in en verstuif 
vervolgens Vitamin Complex over het gehele gezicht. 
Breng voor een intensieve werking na de Juvi-lite en/of 
Personal Choice aan. Ook kan er bij de gevoeligere 
huidcondities gekozen worden voor de combinatie van 
first aid en youth rocket.

r e D  l i N e

Oxys Genes

Aanbevolen producten: Oxys genes, Personal Choice, skin Conditioner.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Pure zuurstofboost voor de huid
• Vitaliserend
• stimulerend 
• activerend
• teintverfrissend
• liftend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: aqua, Dicaprylyl ether, glycerin, Cetearyl alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, ethylhexyl stearate,  Olea 
europaea fruit Oil, Perfluorodecalin, Propylene glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Cyclopentasiloxane, sorbitan 
Olivate, Betaine, Caprylic/Capric triglyceride, Phenoxyethanol, simmondsia Chinensis seed Oil, Cyclohexasiloxane, 
tocopheryl acetate, Vitis Vinivera seed Oil, ascorbyl tetraisopalmitate, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Peg-75 shea 
Butter glycerides, allantoin, glycosphingolipids, Parfum, Bisabolol, ethylhexylglycerin, galactorabinan, 2-Bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, Polyglyceryl-10 laurate, Benzyl alcohol, Xanthan gum, lecithin, tocopherol, Coumarin, Citronellol, 
Biosaccharide gum-1, alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl Methylpropional, ascorbyl Palmitate, Benzyl Benzoate, linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, glyceryl Oleate, Citric acid, Benzoic acid, Dehydroacetic acid

• Volumeverhogend
• Beschermend 
• Voorkomt afbraak elastine en collageen
• intensief voedend en verzachtend
• Zichtbaar structuurverbeterend
• licht doorbloedingsbevorderend


