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ADVANCED AHA COSMECEUTICALS

WIE ZEGT DAT JE MAAR 
ÉÉN KEER JONG BENT?

www.prioriskincare.nl

Ontdek professionele Multi-Layer Skin Renewal behandelingen met Advanced AHA
PRIORI® Professionele behandelingen zijn het begin van een skincare programma met thuisproducten, waarbij de werking van de producten 
voor nog snellere en betere resultaten zorgen. Het doel van deze zeer effectieve behandeling is tweeledig. De salonbehandelingen zorgen 
voor directe verbetering van de huid en de thuisproducten zorgen ervoor dat dit effect op langere termijn vastgehouden kan worden en 
verder kan verbeteren. PRIORI® biedt een breed pakket van professionele behandelingen voor gezicht en lichaam, inclusief gerichte behan-
delingen voor handen, voeten en probleemgebieden, zoals de heupen, buik en dijen. Er zijn ook korte “lunchtime” treatments die uitblinken 

vanwege het snelle resultaat in korte tijd. 

De opstap naar Idebenone Superceuticals®

PRIORI® Advanced AHA Cosmeceuticals zorgen ervoor dat je huid een basis fitness programma krijgt. PRIORI® biedt de allernieuwste AHA 
technologie: het LCA Complex. Dit is een krachtige combinatie van melkzuren, essentiële vitamines en antioxidanten. Ideaal voor de droge en 
gevoelige huid, probleemgevoelige huid en bij volwassen acne. Het zorgt voor intensieve resultaten:
•    Huidexfoliatie van meerdere huidlagen.
•    Bevordert epidermisch en dermisch vochtniveau.
•    Stimuleert dermische proteïnes: collageen en elastine vezels.
•    Helpt om de droge, verouderde en door zon beschadigde huid te revitaliseren.

PRIORI® CoffeeBerry® Natureceuticals™

Nature’s Most Potent Anti-Aging Botanical
Fitness Analogy: Skin Yoga
Biedt een geheel natuurlijk alternatief met optimale doeltreffende anti-aging 
eigenschappen. Dit is een levensstijl en kernfilosofie voor de milieubewuste 
consumenten die geen compromis willen sluiten op het bereiken van het beste 
resultaat. Dit is de stap van het PRIORI® natuurlijke anti-aging skincare systeem 
met voor alle producten een ORAC waarde van 15.000 per gram. Ter vergelijking: 
Green Tea heeft “slechts” een ORAC van 5000 per gram.

PRIORI® Idebenone Superceuticals®

The Most Powerful Anti-Aging Antioxidant
Fitness Analogy: The Triathlon of Skin Fitness
Huidveroudering wordt aangepakt bij de cellulaire kern – de mitochondria - en 
biedt het hoogste niveau van bescherming tegen vrije radicalen: EPF® 95. Ideaal 
voor consumenten die het plateau met hun huidige huidverzorging hebben 
bereikt en meer willen: „De triatlon“ van huidfitness. Het is de tweede stap in het 
PRIORI® anti-aging skincare behandelingsprogramma, nadat de huidgezondheid 
gemaximaliseerd is en geschikt gemaakt met het geavanceerde AHA. 

ONTDEK DE WETENSCHAP VAN HUIDTRANSFORMATIE
Bij PRIORI® gaat het niet alleen om het gebruiken van de meest geavanceerde anti-aging technologieën. Het 
gaat ook om consumenten keuzes te kunnen bieden die het beste passen bij hun individuele behoeften, doelen 
voor huidverbetering en lifestyle. Naast de producten van Advanced AHA Cosmeceuticals, biedt PRIORI®

Advanced AHA Cosmeceuticals
De eerste tekenen van huidveroudering ontstaan door verminderde 
hydratatie van de huid. Ook het afnemen van de natuurlijke exfoliatie 
en celvernieuwing zorgen ervoor dat de huid er vaal en droog uit gaat 
zien en er ontstaat pigmentatie, fijne lijntjes en rimpels.
Advanced AHA met LCA Complex, een unieke combinatie van melk-
zuren en essentiële vitamines en antioxidanten, corrigeren deze 
problemen en helpen de huidexfoliatie en celvernieuwing weer te 
normaliseren, zodat de huid er weer jong en vitaal uit ziet.

Onze huid vernieuwt zichzelf constant door een natuurlijk proces van celdeling. Als we ouder 
worden, vertraagt dit proces, waardoor dode cellen zich opstapelen in de opperhuid. De huid 
ziet er grauw uit en er ontstaan fijne lijntjes, rimpels en huidverkleuringen. AHAs exfoliëren 
de huid en zorgen ervoor dat het natuurlijke exfoliatie proces weer op het juiste niveau komt, 
waardoor fijne lijntjes, rimpels en pigmentatie zichtbaar verminderen en de huid weer een 
gezonde glans krijgt.

AHAs zijn goede moisturizers. Normale moisturizers sluiten de huid af om extreme ver-
damping van de huid te voorkomen. AHAs daarentegen hydrateren de huid door de huid-
cellen signalen te geven om het natuurlijke proces van vochtbinding vanuit de cel (Hyaluron-
zuur) te stimuleren. Hyaluronzuur kan 1000 keer haar eigen moleculaire gewicht in vocht 
binden en behoudt de natuurlijke vochtbalans van de huid. AHAs hydrateren de huid dus 
van binnenuit! 

Fitness Analogy: Basic Skin Health & Fitness 

Wat is het?
Het enige professionele skincare merk 
met Advanced AHA!

Hoe werkt het?
Verbeterde hydratatie en exfoliatie 
van de huid leiden tot “genormali-
seerde” huidfuncties en dus een  
gezondere huid, die er weer jeugdig 
en vitaal uit zal zien.

Wat maakt het uniek?
Dit is het enige AHA merk met LCA 
Complex: een unieke combinatie 
van melkzuur (een lichaamseigen 
stof ), essentiële vitamines en anti-               
oxidanten: A, C, E & Pro-Vitamine 
A in een time-released liposomen-
complex. 

Waarom zou ik het gebruiken?
Geavanceerde hydratatie en huid-
vernieuwing in meerdere lagen leiden 
tot een gezonde huid, de eerste stap 
in elk anti-aging huidverzorgings- 
programma. Bereidt de huid tevens 
voor op de upgrading naar de  
Superceuticals® met Idebenone.

Belangrijkste voordelen/doelen:
Geschikt voor elke huidconditie, 
inclusief (volwassen) acne. Zorgt 
voor huidnormalisatie, hydratatie, 
exfoliatie en vermindert fijne lijntjes 
en rimpels.
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Klinische Studie – Zichtbare resultaten

Percentage verandering (verbetering of vermindering van) 
3 weken, dagelijks gebruik, dermatologisch getest, 12 klinische 

onderzoeken. Resultaten kunnen per persoon verschillen.

Evaluatie voor de behandeling van door de zon beschadigde huid, 
met een PRIORI® Advanced AHA Skincare Programma met:

Gentle Facial Cleanser, Smoothing Eye Serum, Skin Renewal Cream, 
Barrier Repair Complex en Daily Defense SPF 30

na
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•    Ideaal voor een probleemgevoelige huid en de huid 
     waarbij acne op latere leeftijd terug komt.
•    Minimaliseert fijne lijntjes en rimpels, zorgt voor een 
     diepe hydratatie en verbetert de huidtextuur.



EEN COMPLETE LIJN VAN ANTI-AGING FACE & BODY PRODUCTEN

Gentle Facial Cleanser (180 ml)
Bevat 13% LCA Complex (12% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*) in een licht schuimende, romige cleanser 
die de huid zacht exfolieert, zodat deze glad, gevoed 
en stralend wordt. Verwijdert ook make-up. Ideaal voor 
alle huidtypes, ook de meest gevoelige. Gebruiksaan-
wijzing: Gebruik een kleine hoeveelheid in vochtige 
handen. Masseer het schuimend in gezicht en hals. 
Spoel af met water en droog de huid. Twee keer per 
dag gebruiken.

Invigorating Face and Body Scrub (200 ml)
Bevat 16% LCA Complex (15% Melkzuur Compound 
+ 1% MFAS*) in een zachte, licht schuimende ex- 
foliërende en reinigende face en body scrub. Het ex-
folieert de oppervlakkige huidcellen op een zachte 
en doeltreffende manier. Houdt de huid zacht, glad, 
glanzend en goed gehydrateerd. Voor alle huidtypes. 
Gebruiksaanwijzing: Doe een ruime hoeveelheid tus-
sen de handen en laat het licht schuimen. Masseer ver-
volgens het te behandelen gebied van gezicht en/of 
lichaam. Spoel af met water en droog de huid. Gebruik 
op droge gebieden extra water bij de scrub voor in-
tense exfoliatie. Bij normale huid één keer per week en 
bij een droge huid tot drie keer per week gebruiken.

Perfection Facial Gel (30 ml)
Bevat 16% LCA Complex (15% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*) plus 1% Salicylzuur en peptides in gelvorm. 
Speciaal ontwikkeld voor de ouder wordende huid met 
steeds terugkerende onzuiverheden en acne. Helpt ver-
stopte poriën en de aanwezigheid van fijne lijntjes en 
rimpels te verminderen. Gebruiksaanwijzing: Verdeel 
1-2 pompjes over het gezicht en masseer het gelijk-
matig over de huid. Gebruik één tot twee keer per dag.

STAP PRODUCT OCHTEND AVOND SKIN TYPE

REINIGEN
Gentle Facial Cleanser
Invigorating Face and Body Scrub

• • Alle Huidtypes
Alle Huidtypes

CORRIGEREN Perfection Facial Gel
Skin Renewal Cream

•
•

•
•

Probleemgevoelige Huid
Fijne Lijntjes en Rimpels, Droge Huid

HYDRATEREN Barrier Repair Complex • • Alle Huidtypes, Droge Huid

BESCHERMEN Daily Defense SPF 30 • Alle Huidtypes

SPECIAL CARE Smoothing Eye Serum
Hand & Body Revitalizing Lotion

•
•

•
•

Fijne Lijntjes en Rimpels (Ogen)
Alle Huidtypes (Body)

Skin Renewal Cream (50 ml)
Bevat 16% LCA Complex (15% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*) in een aangenaam luchtige crème. Ontwik-
keld om de zichtbare verschijnselen van huidveroud-
ering bij alle huidtypes te verbeteren, met name de 
droge en/of door zon beschadigde huid. Gebruiks-
aanwijzing: Breng 1-2 pompjes aan op de vingertop-
pen en masseer het gelijkmatig in de huid. Gebruik 
één tot twee keer per dag.

Barrier Repair Complex (50 ml)
Bevat 2% LCA Complex (1% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*) plus het versterkende epidermale complex 
samengesteld van natuurlijke bi-lipide componenten 
zoals ceramides, cholesterol en essentiële vette zuren. 
De zijdezachte emulsie verbetert de hydratatie met 
essentiële voedingsstoffen voor de huid, die helpen 
de huidbarrière functie te herstellen. Geschikt om de 
gevoelige, oudere, droge huid te revitaliseren en ex-
tra kracht te geven. Gebruiksaanwijzing: Neem 1-2 
pompjes en masseer het gelijkmatig over de huid. Eén 
tot twee keer per dag.

Smoothing Eye Serum (15 ml) 
Bevat 11% LCA Complex (10% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*), plus het spierontspannende hexapeptide, 
speciaal ontwikkeld voor het verminderen van zicht-
bare fijne lijntjes, rimpels en vochtophopingen, even-
als het herstel van de vochtbalans. Licht reflecterende 
parels verhogen de glans en verminderen optisch de 
fijne lijntjes en rimpels. Gebruiksaanwijzing: Neem een 
kleine hoeveelheid op de vingertop en masseer dit in 
een dunne laag gelijkmatig op de huid rond de ogen, 
maar niet op het bewegende ooglid. Gebruik het één 
tot twee keer per dag.

Daily Defense SPF 30 (75 ml)
Bevat 3% LCA Complex (2% Melkzuur Compound + 
1% MFAS*) en biedt een breed spectrum UVA en UVB 
bescherming tegen vroegtijdige huidveroudering. 
Een onmisbaar onderdeel in een anti-aging skincare 
programma. Gebruiksaanwijzing: dagelijks als afsluit-
ing van de dagverzorging. Voor het zonnen rijkelijk 
aanbrengen en zo nodig herhalen na het zwemmen, 
afdrogen bij overmatige transpiratie en wassen.

3 Weken klinisch onderzoek op probleemgevoelige huid
Evaluatie voor de behandeling van een probleemgevoelige huid, gebruik makend van een PRIORI®  
Advanced AHA skincare programma met: Gentle Facial Cleanser, Smoothing Eye Serum, Perfection 
Facial Gel en Daily Defense SPF 30 is gebruikt. 3 weken, tweedagelijks gebruik, dermatologisch 
getest, 12 proefpersonen. Resultaten kunnen per persoon verschillen.

Evaluatie van een door de zon beschadigde huid, 
gebruik makend van een PRIORI®  Advanced AHA 
skincare kuur met Gentle Facial Cleanser, Smoothing 
Eye Serum, Skin Renewal Cream, Barrier Repair Com-
plex en Daily Defense SPF 30. 3 weken, tweedage-
lijks gebruik, dermatologisch getest, 12 proefper-
sonen. Resultaten kunnen per persoon verschillen.
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*Multi-Functional Antioxidant Sequence (MFAS)  
Het menselijk lichaam recycled haar antioxidanten om een optimaal evenwicht in de regeneratie te krijgen 
en het natuurlijk celproces te verbeteren. MFAS is een time-released afgiftesysteem, waardoor de producten 
effectiever en langer werken. 

[1-3 keer per week]

Klinische Resultaten van een PRIORI® Advanced AHA Skincare Programma na 3 weken
voor navoor na

RIMPELTJES EN LIJNTJES? OF GEGARANDEERD EEN JONGERE HUID!
Je zult het je misschien niet realiseren, maar de kans is groot dat je Joe (Joseph A. Lewis II) al heel goed kent, zelfs als je hem nog nooit ont-
moet hebt! Kijk maar in je badkamer of handtas. Als er een product staat met alpha-hydroxy acid (AHA), Idebenone of CoffeeBerry®, dan wil je 
blijkbaar het beste voor je huid en vertrouw je zonder het te weten al op Lewis’ expertise. Lewis onderzocht en introduceerde deze ingrediën-
ten voor enkele van de meest innovatieve anti-aging producten in de industrie: md formulations®, md forte®, Prevage® en vele anderen. Hij is 
in de beauty industrie niet alleen een gerespecteerd wetenschapper, maar hij is vooral een pionier op het gebied van cosmeceuticals. 

Joseph A. Lewis II
PRIORI® GRONDLEGGER EN WETENSCHAPPER 

JOUW GEHEIME WAPEN VOOR ANTI-AGING

THE ANTI-AGING AUTHORITY
Joe Lewis werkt al vele jaren zeer succesvol samen met zijn zaken-
partner, Joseph C. DiNardo, ook meester productontwikkelaar en 
toxicoloog. De twee (beter bekend als “the Joe’s”) hebben jarenlang 
geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek om nieuwe anti-aging 
technologieën op de markt te brengen. Deze top 
anti-aging technologieën zijn zowel farmaceutisch als 
medisch onderbouwd en de Joe’s zijn graag geziene 
sprekers op de grote dermatologische congressen 
over de gehele wereld en worden geroemd in toon-
aangevende medische tijdschriften.

ONTDEK DE WETENSCHAP VAN  
HUIDTRANSFORMATIE
PRIORI® is wereldwijd leider op het gebied van innovatieve ge-
patenteerde anti-aging technologieën, die uitsluitend aan 
professionals geleverd worden. Deze technologieën zijn dus via 
geen enkel ander professioneel huidverzorgingsmerk te verkri-
jgen en bieden de schoonheidsspecialiste hierdoor dan ook de 
mogelijk-heid om unieke anti-aging behandelingen aan te bieden. 
Deze gaan veel verder dan de traditionele anti-aging merken. 
PRIORI® komt van het Latijnse woord “a priori” en betekent “van 
oorzaak tot effect”. De naam beschrijft precies onze theorie voor de 
juiste behandeling tegen huidveroudering. Door de oorzaak aan te 
pakken kun je immers een veel beter resultaat behalen. Dat is dan 
ook precies de reden waarom PRIORI® ónze PRIORITEIT is als het op 
huidverbetering aankomt. 

*M.D. FORMULATIONS® is a registered trademark of MD Formulations, Inc.; M.D. FORTÉ® is a registered trademark of Allergan, Inc.; 
and PREVAGE® is a registered trademark of Allergan, Inc., licensed to Elizabeth Arden, Inc.

…HIJ IS NIET ZOMAAR 

EEN WETENSCHAPPER, 

HIJ IS EEN PIONIER.{ {

Hand & Body Revitalizing Lotion (180 ml) 
Bevat 16% LCA Complex (15% Melkzuur + 1% MFAS*) 
in een zijdezachte luxe emulsie die de beschadigde 
huid exfolieert, waardoor deze zacht, glad en gehydra-
teerd wordt. Gebruiksaanwijzing: Breng ruim aan over 
het gehele lichaam en masseer het in de huid. Eén tot 
twee keer per dag gebruiken.

3 Weken klinisch onderzoek  
op door de zon beschadigde huid.


