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Het Total Beauty supplement 
is speciaal ontwikkeld om je 
mooiste zelf te zijn, vanbinnen 
en vanbuiten - 100% Actief

Total Beauty anti-aging formula is een 
natuurlijk voedingssupplement ontwikkeld 
om je lichaam optimaal te beschermen tegen 
veroudering en je innerlijke schoonheid te 
garanderen. 

Onze levensgewoonten hebben een grote 
invloed op de functies van ons lichaam 
en de kwaliteit van onze huid. Onze huid 

is de spiegel van ons innerlijke welzijn. 

Voor een goede celregeneratie is 
het  belangrijk dat we voldoende 
werkzame bouwstoffen in ons dagelijks  
voedingspatroon toevoegen. 

Onze anti-aging formula is een unieke 
plantaardige formule die ons lichaam 

voorziet van essentiële mineralen, vitamines 
en anti-oxidanten. Het ondersteunt de 
celregeneratie en beschermt tegen oxidatie. 
Dit uit zich niet alleen in een algemeen 
gevoel van welzijn, je huid straalt en zal 
beter beschermt zijn tegen tekenen van 
huidveroudering, zoals rimpels, fijne lijntjes 
en ouderdomsvlekjes. 
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IngredIënten VanbInnen VanbuIten

Hyaluronzuur Beschermt de huid tegen uitdroging•	 Betere veerkracht en souplesse van de huid•	
Actief liftend effect•	

L - Carnosine
Vegan

Krachtige anti-oxidant en anti-veroudering  •	
van cellen en bloedvaten
Behoud van de spiermassa•	
Tegengaan afbraak en beschadiging van •	
lichaamseiwitten
Actief herstel en wederopbouw van het weefsel•	

Betere prestaties van de ogen•	
Actief liftend effect•	

Japanse 
duizendknoop 
extract

Hoge concentratie Resveratrol•	
Ondersteunt je metabolisme•	
Beschermt tegen oxidatieve stress•	
Bestrijdt degeneratie van het netvlies•	

Betere prestaties van de ogen•	
Betere doorbloeding van de huid•	

Co enzym Q10 Energieleverancier, geeft zuurstof aan onze cellen•	
Beschermt tegen lipidenperoxidatie•	
Voorkomt degeneratie van het gebit•	
Krachtige anti-oxidant•	
Betere opname van vitamine E•	

Heldere teint van de huid•	
Ondersteunt het gezicht•	

Selenium Krachtige anti-oxidant•	
Antibacteriële en ontstekingswerende functie•	

Elasticiteit van de huid•	
Gezonde haren en nagels•	

Zink Versnelt de genezing en celgroei•	
Ondersteunt de immuniteit•	

Vernieuwing en genezing van de huid•	
Gezond haar en nagels•	
Heldere teint en verstevigde huid•	

Vitamine e 
(tocopherol)

Krachtige anti-oxidant•	
Geeft zuurstof aan onze cellen•	
Vertraagt het verouderen van de cellen•	
Betere opname van vitamines•	

Gaat ouderdomsvlekjes tegen•	
Strakke en egale huid•	

druivenpit 
extract

Zuiveren, ontgiften en remineraliseren van het lichaam•	
Krachtige anti-oxidant•	
Verbetering van de bloedcirculatie•	

Heldere teint en verstevigde huid door de natuurlijke •	
aanwezigheid van collageen
Betere prestaties van de ogen•	

Vegan anImaL 
frIendLy

made In 
beLgIum

QuaLIty

AAnBEVOlEn GEBRuiK: 2 capsules/dag, AAnTAl: 60 capsules

ToTAl BeAuTy - from THe inside
AnTi-Aging formulA


