ORGANIC PEELINGS
MIXLAB SERUMS
RESURFACING SKINCARE

VISIE VAN SAMENWERKING
RESURFACING SKINCARE
Door een op maat gemaakt huid-regime
voor thuisgebruik te combineren met
effectieve behandelingen in de salon,

zoals chemische peelings, de juiste skincare
en hoge kwaliteit serums, is het resultaat
een gezondere, jonger ogende huid.

PROFESSIONELE PEELINGS
Veilige peelings op basis van
organische PHA zuren uit o.a. papaya,
amandelen, algen en berkenbast voor een
diepe en grondige huidverbetering.
Dit zijn zeer effectieve behandelingen om
rimpels, pigmentvlekken en andere huidklachten

te verminderen en de huidskleur te verlichten.
Ze verbeteren al na één sessie de huidtextuur
voor een stralende teint.

MIXLAB
Als 1 van de eerste merken ter wereld heeft
Ekseption hoogwaardige serums die in de salon
op maat kunnen worden gemixt na een
huidanalyse zodat de perfecte combinatie
ontstaat en telkens op de behoefte van de
huid kan worden aangepast voor in de salon
of voor intensief thuisgebruik.

PROFESSIONAL (SALON) USE
TRIPLE ACID PEELING MASK
Intensief professioneel peelingmasker met
3 soorten organische zuren. Het vermindert
ruwheid, rimpels en pigmentvlekken.

POST PEEL GLACIAR MASK
Ultra verfrissend masker met gel textuur van
gletsjerwater om thuis, of na peelingprocedures
aan te brengen. Het glaciar masker bevat een
synergie van mineralen en water uit de
Mont-blanc, rijk aan sporenelementen.

URBAN—D POLLUTION MASK
Een licht detox masker met fytinezuur

en natuurlijke extracten. Het Urban D pollution
mask is een nieuwe generatie huidverzorging
die zich richt op het ontgiften van de huid.
Ondersteunt het opruimen van alle soorten
toxische stoffen (tabak, schadelijke gassen,
zware metalen, ect.) in de huid.

POST PEEL SILK MASK
De post-peel-masks zijn gemaakt van een
mix van katoen en zijde waardoor ze zacht

zijn en een hoog waterbindend vermogen
hebben. Je gebruikt de “gezichtjes” in
combinatie met een mask naar keuze.

PEELINGS VAN EKSEPTION - MAXIMAAL RESULTAAT
State of the art formuleringen
Onze organische PHA peelings bevatten
geen conserveringsmiddelen, geen
ammoniumhydroxide, tromethamine,
schadelijke buffers en alcohol. De pH waarde
wordt gestabiliseerd met natriumlactaat,
een bestanddeel van de natuurlijke vocht
inbrengende factor (NMF) met keratolytische
functies. Deze stabiele en veilige formules
garanderen samen met de ecologisch doordachte
verpakking een hoge kwaliteit.

AGE LESS + PEPTIDE PEEL
Anti-aging peeling met peptiden met sterk keratolitisch effect,
verminderen van rimpels. Lactobionzuur, melkzuur, gluconolaton,
amandelzuur, hyaluronzuur, 3 peptiden, natriumlactaat.

WHITE UP + PEPTIDE PEEL
Anti-pigmentpeeling met peptide en sterk keratolitisch effect.
Verminderen van pigmentatie en rimpels. Fytinezuur, amandelzuur,
gluconolacton, lactobionzuur, tranexaminezuur, whiteningpeptide,
natriumlactaat.

FERULIC PEPTIDE PEEL
Effectieve behandeling tegen photo-aging / veroudering door de

zon. Ferulinezuur, melkzuur, natriumlactaat, 4 peptiden.

WATER INFUSION PEEL
Sterk hydraterende en herstellende peeling met keratolitisch effect.
Speciaal voor de vochtarme huid. Melkzuur, gluconolactone,
natriumlactaat, hyaluronzuur.

PEELINGS VAN EKSEPTION - MINIMALE BIJWERKING
Maximale veiligheid het hele jaar door
De zuren die we gebruiken zijn niet
seizoensgebonden. Onze peelings kunnen
het hele jaar door worden gebruikt als ze
worden gecombineerd met KS huidverzorging
voor thuisgebruik. De peelings zijn sterk
geconcentreerd in zuren met een pH
waarde tussen 2 en 3,5 om alle huidtypes
en indicaties te behandelen. Ekseption peelings
kunnen 365 dagen per jaar worden toegepast
Zonder risico op schade of pigment problemen.

SOFT TOUCH PEEL
Anti-aging peeling voor zeer gevoelige huid of pre-peeling.
Gluconolacton, lactobionzuur, natriumlactaat. Tevens booster peel.

CAVIAR PEPTIDE PEEL
Verslapte huid met photo-aging. Revitaliserende peeling met
kaviaarextract, peptiden, hyaluronzuur en polyhydroxyzuren.

PURE SKIN PEEL
Peeling voor acne en een vette huid. porie reinigend, anti bacterieel.
Salicylzuur, gluconolacton, amandelzuur, extracten, natriumlactaat.

COUPERIX PEPTIDE PEEL
Rosacea en couperose. Salicylzuur, gluconolacton, lactobionzuur,
natuurlijke extracten, anti-roodheidspeptide.

RETIN-OIL PEEL
Anti-aging peeling met sterk keratolytisch effect. Acne en collageen
stimulerend. Retinol, salicylzuur.

DAGELIJKSE REINIGING
All-in one cleanse & peel
Voor alle huidtypes om make-up en bacteriën van buiten af
te verwijderen. Met een pH waarde van 4,5 bevat het product
gluconolacton en natriumlactaat om huidvernieuwing te
activeren.

Micellair water cleanse & peel
Voor gecombineerde en normale huidtypes om make-up en
vuil te verwijderen. Met een pH waarde van 4,5 bevat het product
gluconolacton en natriumlactaat om huidvernieuwing te
activeren.

Monsoon mist tone & peel
Verfrissende en hydraterende mist met een licht alkalische
pH waarde. Hydrateert en veroorzaakt het openen van de

opperhuid. De penetratie van PHA-peelings en crèmes die daarna
worden aangebracht, wordt hierdoor sterk verbeterd.

Matcha tea mist
Ultra-verfrissende en hydraterende mistlotion om de reiniging te
voltooien en vóór een huidverzorgingscrème aan te brengen. De
Matcha-tea mist is een vloeibaar extract dat wordt verkregen
door stoomdestillatie. De Matcha-tea mist is rijk aan aminozuren,
polyfenolen, mineralen en cafeïne.

Ultim-eyes & lips cleanser
Het reinigingsmiddel met revolutionaire textuur bevat peptide en
panthenol om de wimpergroei te stimuleren. Een zachte crème
die smelt om voorzichtig en efficiënt alle soorten make-up te
verwijderen, zelfs de meest hardnekkige. Het prikt niet in de ogen
en reinigt de oogcontouren zonder enig vettig of droog gevoel.

EXTRA CARE

Enzyme powder cleanse & peel
Schuimpoeder met het papaïne-enzym
voor normale huid om onzuiverheden en
oppervlakkige dode cellen te verwijderen.

Black powder cleanse & peel
Houtskoolpoeder om de huid diep te
zuiveren, te ontgiften en te exfoliëren
door een mechanisch proces.

Salicyl powder cleanse & peel
Schuimpoeder met papaïne-enzym en
Salicylzuur voor vette en onzuivere huid
om onzuiverheden en oppervlakkige dode
huidcellen te verwijderen.

Super salicylic fluid
Een nieuwe lotion om de onzuivere huid
effectief te ontdoen van verstopte poriën
en puistjes terwijl het verzachtend werkt
op roodheid en gevoeligheid.
Bevat betaine salicyl, hyaluron, zink PCA
en niacinamide.

Skin relief fluid
Verzachtende lotion voor rode en
gevoelige huid met een zijdezacht effect
en vlotte wondheling. Bevat squalane,
panthenol, niacinamide, hmc, hyaluron en
kalmerende tasmaanse peppers. .

SKINCARE … IF THE BEST IS NOT GOOD ENOUGH 4 YOU:
All-day shield
Rijke dagcrème met anti aging eigenschappen.
SPF 50+ met organisch ferulinezuur voor een natuurlijke bescherming
tegen photo-aging en DNA schade. Vrij van irriterende zonnefilters,

Urban D pollution
Een beschermende dagcrème SPF 20+ met fytinezuur, natuurlijke
extracten en UVA en UVB-filters. Ondanks de hoge bescherming
die de crème biedt, is de textuur licht en verfrissend. Urban D pollution
is een nieuwe generatie dagelijkse en beschermende huidverzorging.
Het beschermt de huidcellen tegen alle soorten toxische stoffen.

Ultim-eyes crème
Voedende oogcrème die rimpels, wallen en donkere kringen helpt te
Verminderen. Het bevat lactobionzuur, aminozuren en ATP.

Flavo & C Eye mask
Voor ultieme hydratatie van de oogcontouren en vermindering
van “dark circles” op basis van vitamine C en HMC.

Body resurfacing micro peeling en milk
Bi-fasisch programma inclusief een peeling en een vochtinbrengende
bodylotion. Ook is het product makkelijk in gebruik: schud de fles om
de peeling en de bodylotion te mengen en spray het over het lichaam.

Caviar liquid mask
Een vloeibaar masker met retinol en kaviaarextract voor thuis of
na een chemische peeling. Het creëert een onzichtbare zijde zachte
laag over de huid om het opnemen van de zuren te verbeteren.

SPECIAL CARE
Hoe we resultaten garanderen zonder serieuze bijwerkingen?
Bij het toepassen van diepere peelings en peeling kuren is het van
belang om de huid voor te bereiden en te ondersteunen bij het
bereiken van het gewenste resultaat. De juiste zuurgraad op de huid
geeft een betere inwerking van peelings & werkstoffen en voorkomt
nadelige effecten op langere termijn. Uw huid herstelt gemakkelijker
en het resultaat sneller zichtbaar. Dat is wat u wilt en wat wij beloven!
Het juiste advies komt van uw Ekseption huidspecialiste.

Pha—Ferulic—Pure Skin—Caviar Activator ter voorbereiding.
Voedende nachtcrème om de huid te activeren voor een peeling.
Het bevat hydraterende polyhydroxyzuren, enzymen, vitamine E en
hexylresorcinol om hyperpigmentatie te verminderen / te voorkomen.

Glaciar—Caviar—Ice Cream Repair voor sneller herstel.
Speciale crèmes om roodheid en ontstekingen te verminderen en een
gezonde celvernieuwing te bevorderen. Bevat o.a. retinol,
5 groeifactoren, foliumzuur, acetylglutamine, ATP en vitamine E.

OOK VOOR DE GEVOELIGE EN VEELEISENDE HUID
Retin-oil booster
Zijdezachte emulsie op basis van retinol en vitamine E.
Wordt gebruikt om het resultaat van de peeling te versnellen.

Probiotic ultraserum
Rijk nachtserum om de droge en gevoelige huid te behandelen.
Dit product wordt gebruikt voor het optimaliseren van de ecoflora
van de huid en het verbeteren van de uitstraling van de huid.

Spotless ultraserum
Exclusief hoog geconcentreerd serum om snel ouderdomsvlekken,
puistjes en pigmentvlekken te verminderen. Het combineert een
polyhydroxyzuur met o.a. niacinamide. De formule biedt extreem
comfort tijdens en na het aanbrengen met een zijdezacht gevoel.

Ice cream lift
Rijke, liftende crème met een ijstextuur. De crème laat een rijke
beschermde film op de huid achter, is rijk aan nieuwe peptiden
om rimpels en huidverslapping te verminderen.

.
Hydration sparkle
Ultra-verfrissende formule die een grote hoeveelheid water in de
diepe huidlagen afgeeft. Het bevat melkzuur en natriumlactaat.

White-up sorbet
Krachtige en zachte huid—verlichtende crème met een slimme
concentratie van tranexaminezuur, lactobionzuur en peptiden.

Age less cocoon
Ultra-voedende crème met hyaluronzuur, polyhydroxyzuren en
3 peptiden. Voorkomt huidveroudering en vermindert rimpels.

MIXLAB— EXCLUSIVITEIT EN GEMAK OP MAAT GEMAAKT
Als eerste merk in de wereld van effectieve
cosmeceuticals heeft Ekseption zeer sterke
serums gemaakt die de huidspecialiste voor
U op maat kan MIXEN zodat het maximale
resultaat op korte termijn bereikt wordt.
Dit kan worden gedaan om een booster aan
uw huid te geven tijdens de behandeling in
het instituut maar ook voor thuisgebruik.
U kunt zich voorstellen dat het gebruik van
de MIXLAB combinaties op basis van een
gezamenlijke analyse (wat is het beste voor
uw huid?) een hoge tevredenheid met zich
mee brengt. En dat is waar we samen met u
altijd naar zullen streven !

MIXLAB serums zijn er in de volgende samenstellingen :

•

Hyaluron Vitamine B5

- Zacht serum voor snelle hydratatie

•

Hyaluron Peptides

- Voor stevigheid en fijnere lijntjes

•

Hyaluron Zn PCA

- Aanpak van Acne en verstopte poriën

•

Hyaluron Niacinamide

- Jonge antiaging en gladdere huid

•

Hyaluron Vitamine C

- Bestrijding van DNA– en zonschade

•

Hyaluron TRX

- Verlichten van pigmentvlekken

•

Hyaluron PHA

- Voor meer exfoliatie & gladdere huid

•

Hyaluron Flavonoide

- Oog gebied, rosacea, couperose

•

Squalane Vitamine F

- Tegen roodheid, voor egale huid

•

Squalane Retinol

- Voedend en liftend

&
Peelings & Skincare: Maximaal resultaat— Minimale bijwerkingen
Ekseption maakt de meest innovatieve peelings & skincare die nu al gebruikt
worden in bijna 50 landen ter wereld, waaronder de Benelux.
Het mooie merk is uitsluitend verkrijgbaar via professionals en niet via retail of
in winkels. Alle producten hebben unieke eigenschappen en zijn gericht op
huidverbetering met als doel iedere gebruiker de beste huid te laten ervaren
die haalbaar is door de combinatie van salon behandeling en thuisgebruik van
de heerlijke producten. De KS peelings mogen 365 dagen per jaar veilig
worden toegepast waardoor u nooit hoeft te wachten op een betere huid.
Ekseption is een merk met ALL NATURAL ORGANIC peelings met hoge
percentages vrije fruitzuren en zonder schadelijke stoffen voor de huid.

Exclusief & op maat voor u:
Naast de peelings en skincare biedt

MIXLAB de huidspecialiste de kans
om op maat serums samen te stellen
en uw eigen hyaluron MASK te maken
IN DE SALON voor een super hydratatie.
Dit unieke concept geeft een boost
aan uw huid en versnelt de resultaten
die u verwacht. MIXLAB heeft o.a. serums
met hyaluron, vitamine B 5, vitamine C,
Retinol, Squalane en flavonoides die
exclusief voor u gemaakt kunnen worden.

A beautiful skin is not a dream anymore,..it can really come true for you
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