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Ante 

De concentratie zelloxan in Ante is veel hoger dan bij fase 2 actieve regeneratie. Als de toevoer van 

voedingsstoffen sterk is verstoord, met name bij alle soorten acute of te verwachten huidstress is Ante 

door de bijzonder lichte emulsie uitermate geschikt voor het behandelen van de huid. Vooral bij het 

herstel van beschadigd weefsel heeft de huid een verhoogde toevoer van voedingsstoffen nodig. Acuut 

voedingstekort ontstaat daar om vaak na te sterke UV-bestraling evenals bij verwondingen of 

ontstekingen van de huid. Maar ook bij een normaal verouderingsproces kunnen bepaalde factoren er 

voor zorgen dat de huid niet voldoende voedingsstoffen ontvangt. Bij onvoldoende toevoer van 

voedingsstoffen kunnen problemen bij de stofwisseling ontstaan en het gevolg daarvan is, dat de 

huidweefsels beschadigd worden. 

Ante koel bewaren. 

Ante en Sonnen bereidt de huid optimaal voor op komende zonnestraling. Om de schadelijke gevolgen 

van zonnestraling en overmatige UV- straling tast de huid het meest aan. Om zoveel mogelijk te 

beperken, dient Ante in een zo vroeg mogelijk stadium en regelmatig op de huid te worden aangebracht. 

De huid wordt voorzien van zelloxan, dat de energiestofwisseling in de cellen in balans brengt en op die 

manier alle huideigen herstelmechanismen ondersteunt. 

 

 

Ante 15ml € 35,- 

Ante 30ml € 69,- 
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Sonnen zonbescherming 

Bevat micropigmenten zoals water, squalaan, titaandioxide, kiezelaarde, frambozenzaadextract die het 

totale UV-spectrum reflecteren. De emulsie bevat tevens licht reflecterende vetten. Het natuurlijke 

frambozenzaadextract weert vrije radicalen af. De titaandioxide is 'ommanteld' waardoor deze stof de 

huid niet kan binnendringen. De hoornlaag kan zich aan de lichtstraling aanpassen door dikker te 

worden. Een complex van aminozuren wordt in de hoornlaag opgeslagen en absorbeert er de stralen. 

De Sonnen wordt samengesteld uit hoogwaardige natuurlijke stoffen. Af en toe kunnen zich 

veranderingen voordoen in kleur, consistentie en geur. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit en de 

werkzaamheid. Het Sonnen naar behoefte opbrengen. Op de neus en jukbeenderen beslist vaker 

opbrengen om een hogere bescherming te krijgen. Sonnen is niet watervast. Gelieve niet in de zon 

tussen 11 uur en 3 uur i.v.m. de vrijeradicalen. 

 

Sonnen zonbescherming 15ml € 17,- 

Sonnen zonbescherming 100ml € 38, - 

 

 

 

 


