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Binnen het merk kun je nog een stap verdergaan met Piura Advanced. Dit 
is huidverzorging met resultaatgerichte en innovatieve formules wanneer 
je huidproblemen zoals pigmentatie, vaalheid, rimpels, huidverslapping, 
roodheden en onzuiverheden wilt aanpakken. Na de ontwikkeling van een 
eigen Bio Peeling is dit concept inmiddels uitgegroeid tot een totaalconcept 
voor huidverbetering en -verjonging. Onder dit totaalconcept vallen diverse 
producten met onder meer glycolzuren. Daarnaast horen bindweefselmassages, 
cupping massages en behandelingen zoals Piura Perfect Skin, Piura Supreme 
Lift en Piura Skin Recovery ook bij dit concept. 

HUIDVERJONGING
Als u ouder wordt, sluipen er steeds meer rimpels en oneffenheden in uw 
gezicht. Dat is een natuurlijke ontwikkeling. De huid vernieuwt zichzelf 
voortdurend, maar dat proces verloopt trager vanaf het twintigste levensjaar. 
Iedere huid is anders, dus bij de ene persoon veroudert de huid sneller dan 
bij de andere. Dat hangt onder andere van de levensstijl af. Huidverjonging 
houdt in dat u de kwaliteit van uw huid op peil houdt, zodat de tekenen van 
huidveroudering minder zichtbaar worden. Piura Advanced helpt hierbij door 
het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid te bevorderen.

Supreme Lift biedt spectaculaire resultaten op gebied van huidverjonging. Een 
werkstofcomplex met onder andere Agave Tequilana werkt als een natuurlijke 
‘skin tightener’. Het vermindert lijntjes en rimpels aanzienlijk, geeft een direct 
voelbaar aanspannende werking en zorgt voor strakke contouren.

Piura Skincare BIEDT HUIDVERZORGING MET 

RESULTAATGERICHTE EN INNOVATIEVE FORMULES

PIURA SKINCARE OMVAT PRODUCTLIJNEN VOOR DIVERSE 

HUIDTYPEN EN –CONDITIES. DIT MERK IS UITERMATE GESCHIKT 

VOOR DE GEVOELIGE HUID EN BIEDT OPLOSSINGEN VOOR 

VERSCHILLENDE HUIDPROBLEMEN. DE PRODUCTEN ZIJN GESCHIKT 

VOOR ZOWEL DE BLANKE ALS DE GETINTE EN DONKERE HUID.  

HUIDVERBETERING 
Piura Perfect Skin is één van Piura’s pareltjes op het gebied van huidverbete-
ring. Eenmaal geprobeerd, bent u verslaafd. Het bevat een exclusief werkstof-
complex van proteïnen en proteasen die zorgen voor een effectieve exfoliatie 
van de huid zonder kans op huidbeschadiging. Het verwijdert de dode huid-
cellen van de huid, onzuiverheden en comedonen en het vermindert de zicht-
baarheid van grove poriën. De innovatie werkt op de natuurlijke celdeling van 
de huid: fijn moleculair hyaluronzuur en vitaminen vernieuwen de huid van 
binnenuit en verzachten deze opmerkelijk. Deze vorm van hyaluronzuur zorgt 
voor veel snellere en betere resultaten. De huid is direct voelbaar zachter en 
ziet er frisser en stralender uit. 

Meer informatie: Piura Skincare
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