
Beautyset voor een stralende huid 
én mooi, gezond haar!

Met de beautyset van Mediceuticals brengt u 
uw hoofdhuid in optimale conditie voor 
gezond, sterk en glanzend haar. Daarnaast 
pakt u met het Anti-Aging beauty supplement 
vroegtijdige veroudering aan en geeft u 
tegelijkertijd uw immuunsysteem een boost.

De beautyset bestaat uit een shampoo 
(Folligen of Saturate), Vitatin conditioner en 
het Bao-Med Anti-Aging beauty supplement. 
Normaal betaalt u voor deze producten 
samen €73,55, nu tijdelijk in een speciale 
limited edition beautyset voor €58,85!

Gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid
We besteden veel aandacht aan de verzorging van onze huid, maar een even 
belangrijk onderwerp zou de verzorging van de hoofdhuid moeten zijn. Het haar en 
de hoofdhuid krijgen dagelijks een hoop te verduren, denk hierbij aan hittetools, 
stylingproducten en invloeden van buitenaf. Het is daarom belangrijk om de 
hoofdhuid regelmatig te reinigen met een shampoo van goede kwalitieit. 
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De shampoos van Mediceuticals houden de 
hoofdhuid vrij van schadelijke gifstoffen, vuil 
en ophopingen van talg en 
stylingsproducten. Samen met het gebruik 
van een verzorgende conditioner resulteert 
dit in gezonde haarfollikels wat de haargroei 
en kwaliteit van het haar aanzienlijk 
verbetert. Zodra het haar uit de follikels komt, 
wordt het haar geconfronteerd met externe 
factoren die schade kunnen aanrichten. Een 
juiste verzorging kan helpen om het haar 
gezond te houden. 



Een gezonde huid van binnenuit
Huidveroudering treedt op door een combinatie van 
zowel inwendige als uitwendige factoren. De externe 
oorzaken van huidveroudering, hebben allemaal te 
maken met één proces: oxidatieve stress. Dit is de 
afgifte van vrije radicalen in het lichaam. In verloop 
van tijd veroudert de huid vanwege de opeenhoping 
van celschade door vrije radicalen. Oxidatieve stress 
zorgt voor een versnelde veroudering. Niet alleen 
rimpels, maar ook onzuiverheden, kleurverschil, 
schilfertjes of kringen rondom de ogen zijn zichtbare 
gevolgen hiervan.

Oxidatieve stress wordt versneld en gestimuleerd door verschillende 
levensstijlfactoren, zoals onder andere blootstelling aan UV straling, roken, stress 
en slaaptekort en onvoldoende gezonde voeding. Gelukkig is er een oplossing om 
onszelf te verdedigen tegen vrije radicalen, namelijk het toevoegen van voldoende 
antioxidanten door middel van gezonde voeding en supplementen. Supplementen 
kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorzien in de voedingsbehoeften en het 
tegengaan van vroegtijdige veroudering.
 
Het krachtige Bao-Med Anti-Aging beauty supplement bevat 13 hoogwaardige 
ingrediënten om oxidatieve huidveroudering tegen te gaan. Dit supplement bevat:

Baobab fruit poeder • Bamboo arundinacea • Kurkuma extract • Groene thee 
extract • Vitamine C • Vitamine D3 • Vitamine E • Calcium • Mangaan • Koper • 
Q10 ubiquinone • Trans-Resveratrol • Hyaluronzuur.

Elke vegan capsule bevat het voedzame baobab 
fruitpoeder van de Afrikaanse baobab boom. 
Baobab fruitpoeder heeft van nature een hoog 
gehalte aan vitamine C, calcium, magnesium, 
kalium, antioxidanten en voedingsvezels. Baobab 
fruitpoeder helpt ook bij het bevorderen van een 
gezonde darmflora. Dit verbetert het vermogen van 
het lichaam om vitamines en mineralen uit het 
beauty supplement op te nemen om vroegtijdige 
veroudering tegen te gaan.
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