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NON-INVASIEVE
HUIDVERJONGING UIT JAPAN
«Laagmoleculair hyaluronzuur en platinum gecombineerd met essentiële
mineralen zorgen ervoor dat werkstoffen diep in de huid dringen met als
resultaat huidvernieuwing en huidverjonging op cellulair niveau.»
Dr. Makoto Hatto

Uitvinder van het unieke Forlle’d complex van laag
moleculair hyaluronzuur met geïoniseerde mineralen

Forlle’d is een high-tech professionele cosmeceutical uit Japan: een marktleider in anti-aging en het
herstructureren van de huid. Forlle’d gebruikt de meest up-to-date technologieën gecombineerd met
formules die een Nobel prijs hebben gewonnen waarmee chronologische huidveroudering en photo-ageing
van de huid wordt bestreden.
Forlle’d producten bevatten laagmoleculaire werkstoffen. De combinaties van diverse werkstoffen zijn in
staat de huid te verjongen op cellulair niveau zonder injecties. Unieke samenstellingen uit laagmoleculaire
werkstoffen stimuleren de celdeling, herstellen de huidstructuur, verhogen het vochtgehalte en ontgiften de
huid. De weerstand van de huid wordt hoger, de cellen zijn beter beschermd tegen irriterende stoffen en
allergenen, het mineralengehalte van de huid wordt hoger terwijl de genezing van de huid wordt gestimuleerd.

Na de 1ste behandeling
– zichtbaar verjongend effect
en verbeterde huidstructuur

Na 1 week consequent gebruik
– het stabiele effect is zichtbaar

* bij regulier dagelijks gebruik, twee maal per dag (volgens klinische studies)

Na 28 dagen
– zichtbare verandering van de huidkwalititeit*

Na 2 maanden
– superieur en lang resultaat

Diepe hydratatie en
bio- stimulatie
Wetenschappers van Forlle’d hebben laagmoleculair
hyaluronzuur ontwikkeld zodat het in staat is de huidbarrière te doordringen en in de dermis te komen.
Hierdoor wordt vochtverlies voorkomen en wordt collageen en elastine gestimuleerd. Negatieve invloeden
van buitenaf worden verminderd en het is zeer effectief als anti-oxidant.

1

Conventioneel hyaluronzuur
(3.000 tot 20.000 nanometer)

2

Stratum Corneum

3

Stratum Lucidum

4

Laagmoleculair hyaluronzuur van
Forlle’d (5 nanometer)

5

Epidermale intracellulaire ruimte
(15 tot 50 nanometer)

Mineralenbalans
Wetenschappers van Forlle’d hebben een nieuwe
benadering gevonden om de mineralenbalans van
de huid te behouden zodat celfuncties naar behoren
verlopen. Uniek laagmoleculair hyaluronzuur (5 nm)
in de Forlle’d producten wordt gecombineerd met
essentiële, niet oplosbare mineralen (calcium, zink,
magnesium, ijzer, etc.). Het transporteert deze mineralen naar de diepere huidlagen en vult tekorten in
mineralen aan.

Detoxificatie en bescherming
tegen vrije radicalen
Wetenschappers van Forlle’d hebben geïoniseerd laagmoleculair platinumextract ontwikkeld
dat in staat is om alle soorten vrije radicalen te
neutraliseren.
Hierdoor
wordt
photo-ageing
onderdrukt en problemen, die ontstaan door vrije
radicalen voorkomen. Geïoniseerd laagmoleculair platinumextract voorkomt oxidatie van de
fibroblasten en werkt tevens als een soort
detoxificatie. Mede hierdoor heeft geïoniseerd
laagmoleculair platinumextract een groot positief effect bij het behandelen van diverse soorten
hyperpigmentatie.

Bescherming en herstel van
lipide barrière
Forlle’d bevat gepatenteerde laagmoleculaire
ceramiden met een nagenoeg identieke werking als
menselijke cellen. Ceramiden vormen een in water
oplosbare barrière die vochtverlies door verdamping
tegen gaat en de cellen van de epidermis intact laat.
Forlle’d producten herstellen de natuurlijke lipidebarrière en de algehele huidbarrière waarbij het vocht
in de huid wordt behouden.

TOT

96%

HYDRATATIE VAN DE HUID*

TOT

40%

VERMINDERING VAN RIMPELS

TOT

55%

HUIDELASTICITEIT

TOT

Bewezen anti-aging effecten en
verbetering van de huidstructuur

35%

AFNAME VAN ERYTHEEM

De huid neemt tot 96% meer vocht op
na 2 maanden dagelijks gebruik.

Rimpels verminderen tot 40%
na 2 maanden dagelijks gebruik.

De stevigheid en elasticiteit van de huid laten een
verbetering zien van 55% na 2 maanden dagelijks gebruik.

Roodheid van huiderytheem was
na 2 maanden verminderd tot 35%

* De onderzoeken van de Forlle’d producten zijn uitgevoerd door een onafhankelijk dermatologisch laboratorium, Duitsland, maart 2012

Cleansers
Een mooie en gezonde huid is het resultaat van elke dag
goed voor jezelf zorgen. Daarom is het goed reinigen
van de huid een belangrijk reinigingsritueel in Japan.
Het op een milde wijze verwijderen van alle soorten
verontreiniging is de sleutel tot jeugd en schoonheid.

150 ml

Hyalogy Remover For Point Make-Up

100 g

Waterresistant make-up remover

Deze oogreiniging is speciaal ontwikkeld om waterproof make-up op een milde wijze te verwijderen. De formule is
gebaseerd op plantenextracten en natuurlijke oliën, die make-up oplossen zonder de beschermlaag van de huid aan
te tasten. Naast een milde reiniging zorgt dit product ook voor het verbeteren van de bloedcirculatie en is het
anti-allergeen.

Hyalogy P-effect Clearance Cleansing

Eerste stap van het reinigingsritueel

Deze eerste stap reiniging is speciaal ontwikkeld voor een huid, die blootstaat aan stress en luchtvervuiling. Het lost
alle olieachtige substanties op zoals make-up en talg. De emulsie dringt diep in de poriën en maakt vanuit daar alle
onzuiverheden los. Het product herstelt de hydrolipidelaag van de huid, die cruciaal is voor de preventie van bacteriële
infecties. Dit product is niet geschikt voor een vette of ontstekingsgevoelige huid.

100 g

150 ml

Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Tweede stap van het reinigingsritueel

Een zacht schuim, dat is ontwikkeld om alle in water oplosbare stoffen op te lossen met een verfrissende, herstellende en
ontstekingsremmende werking. Dit product is bedoeld als dagelijkse reiniging voor een vette, gecombineerde huid en een
huid met ontstekingen, tevens ook geschikt voor de huid rondom de ogen.

Hyalogy Creamy Wash

Tweede stap van het reinigingsritueel voor een gevoelige huid

Dit lichte reinigingsschuim is ideaal voor een hypergevoelige droge huid, huidirritatie en roodheid. Het verzorgt,
vernieuwt en verzacht de huid zonder de hydrolipidelaag aan te tasten. De actieve ingrediënten van dit product zorgen
voor vernieuwing van de huid op cellulair niveau, verbeteren de structuur van de epidermis en geven een boost aan de
collageen- en elastineproductie. Daarnaast versterkt het de haarvaatjes. Dit reinigingsproduct kan als losstaande reiniging gebruikt worden voor een zeer droge, gevoelige huid.

Lotions
Deze unieke producten zijn rijk aan actieve
ingrediënten. Ze bereiden de cellen intensief voor op
het absorberen van de belangrijkste ingrediënten en
vergroten hun krachtige werking.

150 ml

Hyalogy P-effect Refining Lotion

120 ml

120 ml

Hydraterende anti-ageing lotion

De Hyalogy P-effect Refining Lotion is een geweldige bron van vocht, zelfs voor de meest gedehydrateerde huid. Het
unieke complex van actieve laagmoleculaire ingrediënten zorgt voor langdurige hydratatie van de diepere huidlagen.
De actieve formule stimuleert de celvernieuwing en bevordert het opnamevermogen van de huid. Dit product is geschikt voor dagelijks gebruik voor alle huidtypes en voor alle leeftijden.

Hyalogy Platinum Lotion

Anti-oxidant lotion

De Hyalogy Platinum Lotion is gebaseerd op laagmoleculair geïoniseerd platinum, dat alle vrije radicalen in de huid deactiveert en de werking van andere anti-oxidanten versterkt. Het verstrakt de verslapte huid, vermindert hyperpigmentatie,
vermindert PIH en ontstekingen. Dit product is geschikt voor alle huidtypes, vooral voor een vette, gecombineerde huid
of een huid met ontstekingen.

Hyalogy AC Clear Lotion

Hydraterende lotion voor een gecombineerde huid
met ontstekingen

Dit product verfrist, verzacht en hydrateert de huid. Daarnaast normaliseert het de microflora en ph-balans. Het reguleert de talgproductie en heeft een milde peelende werking. Deze lotion verbetert het opnamevermogen van de huid en
is geschikt voor dagelijks gebruik.

Serums
Sterk geconcentreerde serums van Forlle’d zijn het resultaat
van de nieuwste ontdekkingen in de wetenschap van
anti-ageing. Elk serum belichaamt innovatie en efficiëntie, helpt
huidveroudering te vertragen en biedt een stabiel verjongend
effect zonder injectables.

15 ml

Hyalogy Platinum Essence

30ml

30ml

Anti-oxidant serum

Een multifunctioneel anti-oxidant serum met een hydraterende anti-ageing werking. Laagmoleculair geïoniseerd hyaluronzuur is de basis van dit product. Het dringt door het basaalmembraan heen en reguleert het vochtgehalte in de
diepe huidlagen terwijl het de collageen- en elastineproductie stimuleert. P-effect Essence normaliseert de pH-waarde
en verbetert de kwaliteit van de huid. Dit serum is geschikt voor alle huidtypes en voor alle leeftijden.

Hyalogy α

Liftend serum

Een serum op basis van nanotechnologie, dat de huid nieuw leven inblaast en een verstevigend en liftend effect heeft.
Peptides stimuleren de fibroblasten waardoor de aanmaak van collageen en elastine worden gestimuleerd. Dagelijks
gebruik van dit serum zorgt voor een verbeterde elasticiteit en een liftend effect. Hyalogy α is geschikt voor alle huidtypen met een leeftijd van 30+.

Hyalogy β

Antirimpel serum

De peptides in dit specifieke serum hebben een “botox” like effect op de huid, doordat ze mimische spieren ontspannen en collagene vezels versterken. Door de laagmoleculaire formule kunnen actieve ingrediënten dieper in de huid
dringen voor een zichtbaar en lang resultaat. Dit serum verlengt de effecten van Botoxinjecties en het is geschikt voor
alle huidtypen.

30 ml

Hyalogy Retimoist Essence

30 ml

30 ml

Verjongend nachtserum met Retinol

Drie soorten Retinol versterkt door haver- en druifextracten maken dit serum tot een van de meest effectieve serums. Verjonging, pigment, maar ook ouderdomsacne is hier uitstekend mee te behandelen. De structuur van de huid
wordt fijner, lijntjes en rimpels verminderen en de huid wordt steviger. Geadviseerd voor alle huidtypen met een leeftijd
van 45 +.

Hyalogy VK Essence

Anti roodheid serum

Dit laagmoleculair serum met vitamine K is ontwikkeld voor een rode, gevoelige huid om de haarvaatjes te versterken,
couperose te voorkomen en de huid te kalmeren. Dit hoog geconcentreerde serum met Japanse kruiden herstelt de
huid op cellulair niveau.

Hyalogy AC Clear Essence

Anti-acne serum

Dit serum met Royal Jelly en wilgenschorsextract voorkomt ontstekingsreacties, beschermt tegen schadelijke bacteriën,
reguleert de talgproductie en voorkomt littekenvorming. Voor alle leeftijden biedt dit product een oplossing voor alle talggerelateerde huidproblemen.

30 ml

Hyalogy P-effect Essence

30 ml

15 ml

Anti-ageing en hydraterend serum

Een multifunctioneel hydraterend serum met anti-ageing werking. Laagmoleculair geioniseerd hyaluronzuur is de basis
van dit product. Het dringt door het basaalmembraan heen en reguleert het vochtgehalte in de diepe huidlagen terwijl
het de collageen- en elastineproductie stimuleert. P-effect Essence normaliseert de pH-waarde en verbetert de kwaliteit van de huid. Dit serum is geschikt voor alle huidtypes en voor alle leeftijden.

Hyalogy FH Essence

Verjongend serum

Dit serum met verjongende eigenschappen is gebaseerd op laagmoleculaire ingrediënten en fyto-oestrogenen. Deze
plantaardige vorm van oestrogeen balanceert de hormoonbalans en voorkomt veroudering van de huid. Dit serum
verbetert de huidstructuur en stimuleert de aanmaak van collageen en elastine. Daarnaast versterkt het de haarvaatjes en
reguleert het ons celmetabolisme. Dit serum wordt geadviseerd voor een normale tot droge 40+ huid en is niet geschikt
voor een vette, ontstekingsgevoelige huid.

Hyalogy BW Concentrate

Anti-pigment serum

Een serum voor iedereen met pigmentproblemen. Peptides en arbutine verhelderen bestaande pigmentvlekken en verbeteren de teint van de huid. Tyrosinaseremmers zorgen ervoor dat toekomstige pigmentvlekken worden voorkomen.

Creams
Verzadigd, zeer comfortabel en effectief: luxueuze crèmes
van Forlle’d. Innovatieve ingrediënten met een laag
moleculair gewicht gecombineerd met essentiële
plantenextracten beschermen de huid effectief tegen
vroegtijdige veroudering.

100 ml

Hyalogy P-effect Basing Emulsion

40 g

50 g

Hydraterende gel-crème

Deze lichte emulsie zorgt voor een optimale vochtbalans en verzorgt de huid. De laagmoleculaire formule met lipiderijke
ingrediënten garandeert een snel herstel van de hydrolipidelaag van de huid. Dit product is niet comedogeen en is
perfect als dag- en nachtcrème en als basis voor make-up.

Hyalogy P-effect Nourishing Cream

Anti-ageing crème

Een onmisbare crème voor een droge en gevoelige huid. De unieke combinatie van ingrediënten hydrateert, voedt en
verzacht de huid in enkele seconden en verlicht het droge gevoel direct. Dit is ook een perfecte crème voor het winterseizoen of tijdens de wintersport.

Hyalogy AC Clear Cream

Anti-acne crème

Deze crème met kruiden en plantenextract is speciaal ontwikkeld voor een vette, gecombineerde huid, die regelmatig
ontstekingen heeft. Deze crème reguleert de vocht- en vetbalans, voorkomt de groei van de propionibacterie, hydrateert en verbetert de elasticiteit, waardoor poriën zullen verfijnen.

50 g

Hyalogy VCIP Cream

50 g

50 g

Gel-crème met vitamine C

Een luchtige crème, die energie geeft aan de cellen en bescherming biedt tegen vrije radicalen. Het verheldert hyperpigmentatie en kalmeert de huid. Ultra stabiele in olie-oplosbare vitamine C stimuleert de celactiviteit en voorkomt cel- en
DNA-schade, veroorzaakt door U.V.-stralen. Deze crème is geschikt voor alle huidtypen, maar speciaal voor een gecombineerde huid met zonneschade.

Hyalogy Platinum Face Cream

Anti-oxidanten crème

Laagmoleculair geoniseerd platinum werkt als een schild om de huid te beschermen tegen schadelijke vrije radicalen.
Een breed inzetbare crème voor een droge en verslapte huid met anti-ageing en anti-pigment eigenschappen. Ook een
huid, die blootstaat aan veel vervuiling, zoals omgevingsfactoren, rook, uitlaatgassen of U.V.-stralen, heeft baat bij deze
crème.

Hyalogy Lift Cream

Facelift crème

Dit innovatieve product zorgt voor huidvernieuwing op cellulair niveau. Door de peptides en plantenextracten heeft het
een direct liftend effect op de huid en voorkomt het de 3 belangrijkste externe tekenen van huidveroudering: lijntjes en
rimpels, verslapping en dehydratatie. Dagelijks gebruik zorgt niet alleen voor een direct liftend effect, maar ook voor
versteviging van de huid op lange termijn.

50 g

Hyalogy AC Clear Mattifier

50 g

Anti-acne crème

Deze crème met kruiden- en plantenextract is speciaal ontwikkeld voor een vette, gecombineerde huid, die regelmatig
ontstekingen heeft. Deze crème reguleert de vocht- en vetbalans, voorkomt de groei van de propionibacterie, hydrateert
en verbetert de elasticiteit, waardoor poriën zullen verfijnen.

Hyalogy BW Night Cream

Anti-pigment nachtcrème

Dit luchtige nachtproduct vermindert hyperpigmentatie. Geschikt voor alle leeftijden en alle huidtypes. Regelmatig gebruik
van dit product zorgt voor een gladde huidstructuur, vermindert verhoorning, verheldert pigmentvlekken en egaliseert de
huidskleur.

Mask
Forlle’d-maskers zorgen voor een zachte en zorgvuldige
huidverzorging waardoor de huid er stralend uitziet.

50 g

Hyalogy P-effect Reliance Gel

Multifunctioneel masker

Dit gelmasker versnelt het huidherstellend vermogen, hydrateert direct en verbetert de barrière waardoor het vocht wordt
vastgehouden in de huid. Dit product is te gebruiken als wekelijks masker of als overnightmasker.

Eye care
Ogen zijn niet alleen de spiegel van de ziel, maar ook
een weerspiegeling van de leeftijd. Intensieve en milde
verzorging van Forlle’d helpt de gevoelige huid rond de
ogen te herstellen en te verjongen.

9g

9g

Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

8 pairs

Anti-ageing oogcrème

Deze unieke oogverzorging hydrateert en voedt het delicate gebied rondom de ogen. Het verbetert de circulatie, waardoor donkere kringen en oedeem verminderen. Een leuk extraatje: Japanse kruidenextracten stimuleren de haarfollikels,
waardoor wimperhaartjes gaan groeien.

Hyalogy Platinum Eye Cream

Verjongende oogcrème

Laagmoleculair, geoniseerd platinum blokkeert alle vormen van vrije radicalen, waardoor de jeugdigheid van de huid behouden wordt. Deze formule versterkt de haarvaten rondom de ogen en verbetert de circulatie waardoor afvalstoffen worden
afgevoerd en oedeem afneemt.

Hyalogy P-effect Sheet

Liftend oogmasker

Deze voorgevormde sheets geven een direct liftend effect, verminderen donkere kringen en kraaienpootjes. Dit product
kan worden ingezet als onderdeel van de wekelijkse “beauty routine”, maar is ook perfect geschikt als voorbereiding op
professionele make-up. Dit product is geschikt voor alle huidtypes en voor alle leeftijden.

Special care
products
De producten van Forlle’d verjongen de gezondheid van
gezicht en lichaam, herstellen de structuur en
verbeteren de kwaliteit van de huid.

100 ml

9g

Hyalogy P-effect Peeling Lotion

200 ml

200 ml

Mild peelende lotion

Hyalogy P-effect Peeling Lotion zorgt voor een milde peelende werking door een combinatie van melkzuurbacteriën,
melkzuur en appelzuur. De lotion activeert het celmetabolisme om de huid te versterken en te beschermen. Dit product
is geschikt voor dagelijks gebruik; zelfs voor de gevoelige huid.

Hyalogy Protective Cream for Lips

Stimulerende lipverzorging

Deze beschermende lippenbalsem verzorgt, hydrateert en geeft comfort. De zuivere plantenextracten definiëren de
liprand en stimuleren de kleur van het lippenrood. Uitermate geschikt voor mensen met permanente make-up of fillers
in de lippen en onder lippenstift.

Hyalogy Body Treatment Cream

Hydraterende bodylotion

Deze lichte bodylotion trekt snel in zonder zwaar te voelen, hydrateert, verzorgt en verjongt het lichaam. Doorbloedende
ingrediënten zorgen ervoor dat de microcirculatie van de huid toeneemt waardoor het ontgiftende eigenschappen heeft.

Hyalogy Sculpting Gel

Doorbloedende gel

Deze gel stimuleert de vetverbranding en werkt verstevigend en modellerend. Doordat het de vetverbranding stimuleert,
heeft het een anti-cellulitis werking en werkt het preventief tegen striae. Het geeft een prettig “warming up” effect op de
huid en is voor zowel gezicht als lichaam te gebruiken.

30 ml

Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

Zonbeschermingsfactor

Deze effectieve crème beschermt uitstekend tegen de nadelige effecten van U.V.-stralen, de minerale ingrediënten bieden bescherming tegen zowel U.V. A- als U.V. B-stralen en helpen de huid snel herstellen na blootstelling aan
U.V.-stralen. Deze formule heeft reflecterende deeltjes, waardoor je er direct fris en helder uitziet zonder de huid te verstoppen.

Forlle’d home care
Dit schema beschrijft de aanbevelingen voor thuisgebruik ter aanvulling en verbetering van de effectiviteit
van de professionele behandelingen.

Intensieve hydratatie

Gevoelige huid

Ontstekingsremmende
verzorging

Alle leeftijden

Alle leeftijden

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Cleansing:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance
Wash

Cleansing:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Creamy Wash

Cleansing:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy AC Clear Lotion

Serum:
Hyalogy VK Essence

Serum:
Hyalogy AC Clear Essence

Creams:
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
(hydraterend)
Hyalogy P-effect Nourishing Cream
(intensief voedend)

Creams:
Hyalogy AC Clear Cream

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion
Serum:
Hyalogy P-effect Essence
Mask:
Hyalogy P-effect Reliance Gel
(hydraterend)
Creams:
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
(voedend)
Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes
UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes
UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly
Cream for Eyes
UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Forlle’d home care
Volg de aanbevelingen van uw huid- of schoonheidsspecialiste op om opmerkelijke resultaten te
verkrijgen met Forlle’d huidverzorging.

Liften en verstevigen

Anti-ageing

Platinum care
(bescherming tegen photoageing)

40+

45+

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Make-up remover:
Hyalogy Remover for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Cleansers:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

Cleansers:
Hyalogy P-effect Clearance
Cleansing
Hyalogy P-effect Re-purerance
Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining Lotion

Serums:
Hyalogy-a
Hyalogy-b
(aanbrengen op mimische rimpels)

Serums:
Hyalogy FH Essence
Hyalogy-b
(aanbrengen op mimische rimpels)

Creams:
Hyalogy Lift Cream (lifting)
Hyalogy P-effect Basing Emulsion
(voedend)

Creams:
Hyalogy Lift Cream (lifting)
Hyalogy P-effect Nourishing Cream
(intensief voedend)

Eye care:
Hyalogy Platinum Eye Cream

Eye care:
Hyalogy Platinum Eye Cream

UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Lotion:
Hyalogy Platinum Lotion
Serums:
Hyalogy Platinum Essense
Creams:
Hyalogy Platinum Face Cream
(voedend)
Hyalogy VCIP Cream (hydraterend)
Eye care:
Hyalogy Platinum Eye Cream
UV protect:
Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Forlle’d guideline
Het onderstaande schema toont de volgorde van toepassing voor het gebruik van de thuisproducten
van Forlle’d. Volg de voorschriften van uw behandelaar op als deze afwijken van de richtlijn.

Basis

Cleansers
1e fase

Cleansers
2e fase

Lotions
Creams

Speciaal

Serums

Notities

www.forlled.nl

