
NATURE’S MOST POTENT ANTI-AGING BOTANICAL
COffEEBERRy® NATURECEUTICALS™

OUDER WORDEN IN EEN NATUURLIJK PROCES.
ANTI-AGING VANAf NU OOK.

www.prioriskincare.nl

Ontdek Professionele CoffeeBerry® Natureceuticals™ yoga Behandelingen 
PRIORI® Professional Treatments zijn het begin van een skincare programma met thuisproducten, waarbij de werking van de producten voor 
nog sneller en beter 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 behandelin-
gen voor handen, voeten en probleemgebieden, zoals de heupen, buik en dijen. Er zijn ook korte “lunchtime” treatments die uitblinken zijn 
vanwege het snelle resultaat in korte tijd. 

CoffeeBerry® Natureceuticals™—Skin yoga
PRIORI CoffeeBerry® Natureceuticals™ helpen je om er beter uit te zien en je goed te voelen, door-
dat je huid strakker wordt, verkleuringen verminderen en ontspant. De gezamenlijke effecten 
van ontgifting, massage, liftende technieken en verbeterde bloedcirculatie, geven je huid een 
natuurlijke lifting en zachtere lijnen. Geeft op een natuurlijke manier bijzondere resultaten:
•	 Hydrateert.
•	 Exfolieert.
•	 Verstevigt.
•	 Verzacht	en	kalmeert.

PRIORI® Advanced AHA Cosmeceuticals
The Proven Multi-layer Skin Renewal System
Fitness Analogy: Basic Skin Health & Fitness
De laatste technologische vooruitgang op het gebied van AHA, maakt gebruikt 
van	een	nieuw	LCA	complex.	Een	combinatie	van	Lactic	Acid	(melkzuur)	met	een	
multifunctioneel	essentieel	huid	vitaminecomplex	(A,	E,	C,	&	Pro-Vitamine	A),	in	
een time-released formule. Deze zorgen voor normalisering en herstel van de huid 
en vormen de eerste stap in de PRIORI® huidverzorgingcollectie.  

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.	

CoffeeBerry® Natureceuticals™

Het Verhaal Achter CoffeeBerry®

Antioxidanten	zijn	vandaag	de	dag	de	meest	
populaire anti-aging “cosmeceuticals” op de 
cosmetische markt en zijn daarmee marktleiders 
in ‘s werelds anti-aging skincare. 
Planten	hebben	een	unieke	cellulaire	antioxidant	
bescherming ontwikkeld tegen vrije radicalen, 
oxidatieve	stress	en	veroudering,	omdat	ze	 
letterlijk de hele dag in de zon staan en zich niet 
kunnen verplaatsen naar minder schadelijke 
plaatsen. Gekweekt in de warmere, zonovergoten en tropische regio’s op aarde, heeft het 
fruit	van	de	koffieplant	(koffiebes),	een	superieure	antioxidantverbinding	als	bescherming	
tegen vrije radicalen ontwikkeld.

Deze	zeer	rijke	beschermingsverbindingen	zijn	krachtige	antioxidanten,	ook	wel	poly- 
phenolen genoemd. De koffiebes is de meest krachtige bron van natuurlijke  
antioxidanten	van	elke	tot	nu	toe	door	de	ORAC	geteste	vrucht,	groente,	of	theesoort.	
Met deze kennis, hebben onze 
wetenschappers ‘s werelds eerste en 
unieke	mycotoxine-vrije	koffiebes	
extract:	CoffeeBerry®.	Terwijl	het	tra-
ditionele	koffieboon	extract	al	vele	
jaren in cosmetica gebruikt wordt, 
is CoffeeBerry® het enige gepaten-
teerde	extract	van	de	koffieplant	die	
wetenschappelijk onderzocht en 
klinisch bewezen is, met goed-
keuring van zowel de wereldwijde 
pharmaceutische als de medische 
industrie. 

Klinisch Bewezen Efficiëntie
CoffeeBerry®	extract	en	PRIORI®	CoffeeBerry®	producten	zijn	uitgebreid	getest	in	klinische	
In-Vivo	en	cel-biologische	In-Vitro	onderzoeken,	om	zijn	beschermende	werking	tegen	
oxidatieve	stress	en	vrije	radicalen	(de	belangrijkste	oorzaken	van	huidveroudering)	aan	te	
tonen. Aangezien de CoffeeBerry® veel effectiever is dan Groene Thee in alle onderzoeken, 
is het niet verwonderlijk dat de werking bij een oudere huid zeer snel zichtbaar is.
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Wat is het?
De allereerste NatureCeuticals™. Een    
geheel natuurlijke Cosmeceuticals lijn, 
gebaseerd op de meest krachtige bron 
van	natuurlijke	antioxidanten:	Coffee-
Berry®	extract.

Hoe werkt het?
CoffeeBerry®	extract	is	de	meest	
krachtige bron van natuurlijke anti-
oxidanten	van	elke	tot	nu	toe	door	de	
ORAC* geteste vrucht, groente of thee-
soort. De ORAC methode geeft een 
minimale ORAC waarde van 15.000 per 
gram	en	is	hiermee	3x	krachtiger	dan	
groene thee. Door zijn unieke samen-
stelling van krachtige polyphenol anti-
oxidanten	zorgt	CoffeeBerry®	extract	
voor sublieme anti-aging resultaten, 
zoals het verminderen van fijne lijntjes 
en rimpels. Daarnaast egaliseert het 
onregelmatige huidtinten. 

Wat maakt het uniek?
CoffeeBerry®	extract	is	op	dit	moment	
het enige klinisch onderzochte,  
medisch onderschreven, gepatenteerd 
extract	van	de	hele	koffievrucht	die	
momenteel in huidverzorging verkrijg-
baar is.

Waarom zou ik het gebruiken?
Het is het eerste en enige natuurlijke 
skincare merk met huidverbeterende 
resultaten, met name voor de milieu-
bewuste consument.

Belangrijkste voordelen:
Geheel	natuurlijke	verzorging.	Ver-
zacht, beschermt, werkt oplichtend 
en verstevigend en laat de huid weer 
stralen.

fitness Analogy: Skin yoga

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 CoffeeBerry® Natureceuticals™, biedt PRIORI®

•	 Vermindert	pigmentatie.
•	 Vitaliseert	de	droge,	oudere	en	door	de	zon	beschadigde	huid.
•	 Vermindert	zichtbaar	rimpels	en	fijne	lijntjes.



EEN COMPLETE LIJN VAN ANTI-AGING fACE & BODy PRODUCTEN

Revitalizing Cleanser (240 ml)
99,2% Natuurlijk, licht schuimende cleanser voor ge-
zicht en lichaam die ervoor zorgt dat de huid zacht, 
schoon en gerevitaliseerd wordt. Gebruiksaanwijzing: 
Breng een kleine hoeveelheid aan op vochtige handen, 
laat het tussen de handen schuimen en masseer het 
over de huid. Afspoelen met water en de huid afdro-
gen. Tweemaal daags gebruiken.

Tightening Serum (30 ml)
99,2% Natuurlijk, licht serum met een zijdeachtige 
textuur.	 Zorgt	 voor	 een	 direct	 verstrakkend	 en	 ver- 
stevigend effect. Gebruiksaanwijzing: Breng ‘s ochtends 
aan na het reinigen. Laat het drogen voordat je het vol-
gende PRIORI® product aanbrengt. Het Tightening Se-
rum is de basis voor het CoffeeBerry® programma.

Radiance Eye Serum (15 ml)
99.2% Natuurlijk, licht serum. Speciaal ontwikkeld voor 
het gevoelige ooggebied en het bestrijden van fijne     
lijntjes en rimpels. Gebruiksaanwijzing: Breng een 
kleine hoeveelheid aan op de vingertoppen en verdeel 
een dun laagje gelijkmatig over het ooggebied. Niet op 
het bewegend ooglid gebruiken. Gebruik één of twee 
keer per dag.

Day Complex (50 ml)
98,5% Natuurlijke, zachte, luchtige crème, speciaal 
ontwikkeld om te corrigeren, hydrateren, beschermen 
en fijne lijntjes en rimpels te verminderen bij de rijpere 
en door zon beschadigde huid. Gebruiksaanwijzing: 
‘s Morgens een kleine hoeveelheid verdelen op een 
grondig gereinigde huid. Combineer met PRIORI® 
Tightening	 Serum,	 Night	 Complex	 en	 Natural	 Daily	
Protection voor het beste resultaat.

Brightening facial Complex (30 ml)
98,5% Natuurlijke, zachte, luchtige crème die zich richt 
op het verminderen van huidverkleuringen en pig-
mentatie van de oudere en door de zon beschadigde 
huid. Gebruiksaanwijzing: Breng ‘s avonds een kleine 
hoeveelheid aan op de grondig gereinigde huid.  Wan-
neer versteviging ook gewenst is, eerst het Tightening 
Serum aanbrengen.  

Night Complex (50 ml)
98,5% Natuurlijke zijdezachte crème, ontwikkeld om 
de huid te verzorgen, te hydrateren, op te lichten, te 
corrigeren, verzachten, kalmeren én te beschermen. 
Gebruiksaanwijzing: Breng ‘s avonds een kleine hoe-
veelheid aan op een grondig gereinigde huid. Wan-
neer versteviging ook gewenst is, eerst het Tightening 
Serum aanbrengen.

Natural Daily Protection SPf 25 (120 ml)
98,4% Natuurlijke luchtige, niet vette emulsie. Deze 
sunscreen hydrateert de huid en beschermt tegen 
UV-straling	 en	 vrije	 radicalen.	 De	 licht	 getinte	 crème	
past bij elke huidtint en geeft een prachtige egale be-
scherming. Gebruiksaanwijzing:	Gebruik	dagelijks.	Voor	
het zonnen rijkelijk aanbrengen en zo nodig opnieuw 
aanbrengen na het zwemmen, afdrogen, transpiratie 
en wassen.

• 21% vermindering van 
fijne lijntjes en rimpels 

• 60% gladdere en zach-
tere huid

• 70% vermindering van 
droge huid

voor na voor na

PRIORI® CoffeeBerry® skincare programma met Revitalizing Cleanser, Ra-
diance	Eye	Serum,	Tightening	Serum,	Day	Complex	en	Night	Complex— 
3 weken, dagelijks gebruik, dermatologisch getest, 23 klinische onder-
zoeken. Resultaten kunnen per persoon verschillen.

Slimming Body Complex (180 ml)
99,1% Natuurlijke, luchtige en unieke formule voor 
het behandelen van cellulite. De lichaamscontouren 
verbeteren en de huid wordt zachter en gladder.  
Gebruiksaanwijzing:	 Voor	 een	 optimaal	 effect	 2x	 per	
dag gedurende 20-30 seconden stevige inmasseren. 
Stimuleer hierbij zoveel mogelijk de bloedcirculatie. 
Combineer met de Body Emulsion, voor het beste re-
sultaat.

STAP PRODUCT OCHTEND AVOND HUIDTYPE

REINIGEN Revitalizing Cleanser • • Alle Huidtypes

CORRIGEREN Tightening Serum • Alle Huidtypes

CORRIGEREN & HYDRATEREN
Day	Complex
Brightening	Facial	Complex
Slimming	Body	Complex

•
•
•

•
•
•

Fijne Lijntjes en Rimpels
Huidverkleuringen en Pigmentaties
Slimming	(Body)

CORRIGEREN	&	HYDRATEREN	(NACHT) Night	Complex • Alle Huidtypes, Droge Huid

BESCHERMEN Natural Daily Protection SPF 25 • Alle Huidtypes

SPECIAL CARE
Radiance Eye Serum
Body Emulsion 

•
•

•
•

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

•		 62% gladdere en 
zachtere huid

•		 58% vermindering 
van roodheid

•		 58% 
vermindering van 
hyperpigmentatie

•		 25% vermindering 
van rimpels

PRIORI® CoffeeBerry® skincare 
programma met Revitalizing Cleanser, 
Radiance Eye Serum, Tightening Serum, 
Brightening	Facial	Complex	en	Night	
Complex—8	weken,	double	blind,	
tweedagelijks gebruik, dermatologisch 
getest, 23 klinische onderzoeken. 
Resultaten kunnen per perscoon 
verschillen.

Klinische Resultaten van 0.5% CoffeeBerry® Producten
voor navoor na voor na

PRIORI® CoffeeBerry® skincare 
programma met Brightening Facial 
Complex—8	weken,	tweedagelijks	
gebruik, dermatologisch getest, 10 
klinische onderzoeken. Resultaten 
kunnen per perscoon verschillen.

Klinische Resultaten van 0.5% 
CoffeeBerry®	extract—8	weken,	half	
gezicht, klinische evaluatie, 24 klinische 
onderzoeken.  Resultaten kunnen per 
perscoon verschillen.

Klinische Resultaten van een PRIORI®  
CoffeeBerry® Skincare Programma na 3 weken
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*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.{ {

Body Emulsion (180 ml)
98,9% Natuurlijke verstrakkende en verstevigende 
body	 emulsie	 met	 zijdezachte	 textuur.	 Ideaal	 voor	
de rijpere, door de zon beschadigde en droge huid. 
Hydrateert en vermindert de zichtbare tekenen van 
veroudering. De huid wordt zachter, gladder, soepeler 
en stralender. Gebruiksaanwijzing: Breng één tot twee 
keer per dag masserend aan op het hele lichaam. 

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. 

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	jaren-
lang 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 
gepatenteerde anti-aging technologieën, die uitsluitend aan pro-
fessionals geleverd worden. Deze technologieën zijn dus via geen 
enkel ander professioneel huidverzorgingsmerk te verkrijgen 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. 

JOSEPH A. LEWIS II
PRIORI® GRONDLEGGER EN WETENSCHAPPER 

JOUW GEHEIME WAPEN VOOR ANTI-AGING


