
INDIVIDUELE VERZORGING HEEFT SYSTEEM.
Onthult de individuele schoonheid van uw huid.



WETENSCHAP

PRECISIE

WERKING

MADE IN GERMANY

BABOR – SCHOONHEID IN HET  
TEKEN VAN DE ROOS 

WETENSCHAP. Alles begon in 1956 met een zwarte 
roos, het symbool van volmaakte schoonheid. Als pionier 
van de professionele huidverzorging verlegt BABOR sinds-
dien de grenzen in het huidverzorgingsonderzoek Made in 
Germany. Tot op de dag van vandaag is het onze gepassio-
neerde drijfveer, het verlangen naar individuele schoonheid 
te vervullen.
 
PRECISIE. Onze precisieformules zijn gebaseerd op de 
meest innovatieve werkstoffen en bereiken in combinatie 
met de kennis op het gebied van behandelingen van de 
BABOR schoonheidsspecialiste maximale, individuele 
resultaten.

WERKING. Op deze manier worden de meest innova-
tieve werkstoffen en methoden perfect op elkaar afgestemd 
en zorgen voor buitengewone resultaten met een bijzondere, 
luxueuze verwenbelevenis.

DE KUNST VAN NAUWKEURIGE 
HUIDVERZORGING



SKINOVAGEPX

INTELLIGENT. VERZORGEND.  
MET SYSTEEM. 

De intelligente systeemverzorging op maat gesneden voor 
elke huidbehoefte – onthult individuele schoonheid. 

Voor de Premiumverzorging heeft het BABOR centrum 
voor onderzoek en innovatie voortreffelijke, plantaardige 
werkstoffen perfect afgestemd op de behoeften van de ver-
schillende huidbeelden en de desbetreffende huidtoestand.



EFFECTIEF VERZORGEND.
MET BEAUTY INTELLIGENCE.
Ons moderne milieu stelt extra eisen aan elke huid. Ze heeft een 
effectieve bescherming nodig tegen de door licht en milieu veroor-
zaakte huidveroudering door UV-A stralen en vrije radicalen. Bo-
vendien moeten de mechanismen afgestemd op het huidbeeld 
ondersteund worden.

Alpine stamcellen:  
BESCHERMING TEGEN DE DOOR LICHT EN HET  
MILIEU ONTSTANE HUIDVEROUDERING.

De stamcellen uit de alpine plant Ferrugineum 
hebben speciale mechanismen voor het behoud 
van hun levensvatbaarheid onder extreme om-
standighedenen gevormd. Ze beschermen het 
DNA van de huidcellen tegen beschadigingen 
door UV-A stralen en vrije radicalen. 



 
 
Alle SKINOVAGEPX producten bevatten naast de speciale werkstof-
fen afgestemd op het huidbeeld, waardevolle Alpine stamcellen, die 
tegen vroegtijdige door het milieu veroorzaakte huidveroudering 
beschermen. Tevens bevatten ze de moleculaire katalysator Osmo-
Tec die de verwerking van de werkstoffen in de huid verbetert.

B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

OsmoTec: 
ONDERSTEUNT DE VERWERKING VAN DE WERKSTOFFEN IN DE HUID.

Hij brengt het osmotische evenwicht van de huid-
cellen in balans – en stimuleert daardoor de ver-
dere verwerking van de werkstoffen in de cellen. 
De huid kan de toegevoerde actieve stoffen beter 
omzetten en het verzorgingseffect vindt effectie-
ver en duurzamer plaats. 

BABOR kwaliteitsstandaard:  
MET BEVESTIGDE WERKING.

We ontwikkelen en vervaardigen onze producten 
volgens de BABOR kwaliteitsstandaard. We produ-
ceren volgens farmaceutische normen en gebrui-
ken een minimum aan conserveringsmiddelen. De 
werking en verdraagzaamheid wordt door onaf-
hankelijke testlaboratoria onder dermatologische 
controle bevestigd.

Huid-identieke pH-waarde: 
VOOR DE BESTE VERDRAAGZAAMHEID. 

Een huid-identieke pH-waarde van 5,5 tast de 
zuurbeschermingsmantel van de huid niet aan. 
Op deze manier kan hij zich optimaal wijden aan 
zijn taak om de huid tegen invloeden van buitenaf 
te beschermen.



rijke crèmes

luchtige lotions

SCHOONHEID MET SYSTEEM. 
PERFECT AFGESTEMD.
Een puntensysteem maakt het u makkelijk om precies de crème te vin-
den die bij u past: het classificeert de rijke inhoud verlopend van één 
punt  voor heel luchtige lotions tot en met vijf punten  voor 
zeer rijke crèmes. 

 Vita Balance
Droge huid  Advanced Biogen

Vermoeide huid die regeneratie 
nodig heeft Calming Sensitive

Gevoelige huid

 Perfect Combination
Gemengde huid/vette huid



 
 
Zo kunt u ook heel gemakkelijk het optimale duo voor de dag- en nacht-
verzorging of de passende crème voor het betreffende jaargetijde kiezen. 
Ontwikkeld volgens de BABOR kwaliteitsstandaarden met huid-identieke 
pH-waarde, aangetoonde werkzaamheid en verdraagzaamheid – voor 
een zichtbaar geoptimaliseerd huidbeeld.

 B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

 Pure
Onzuivere huid 

 Sensational Eyes
Ooggebied 

 Intensifier
Voor elke huid 



INTENSIEVE VERZORGING VOOR EEN DROGE HUID.
VITA BALANCE.
Is uw huid vaak droog, schilferig en onaangenaam gespannen? Dan biedt het VITA 
BALANCE verzorgingssysteem intensief vocht en soepelheid. Het onaangenaam ge-
spannen gevoel wordt voelbaar minder. De huid ziet er rozig en fris uit.

 Daily Moisturizing Cream 

Exclusieve 24h vochtverzorging met  
granaatappelextract en hyaluronzuur  

hydrateert op intensieve wijze.

 Lipid Intense Cream 

Bijzonder rijke en intensieve  
24h verzorging, hydrateert op intensieve  

wijze en maakt de huid heerlijk glad.

Oxygen Energizing Cream 

Vitaliserende 24h vochtverzorging  
met pure zuurstof.

Lipid Plus Oil 

Rijke verzorgingsolie schenkt  
een extra portie lipiden voor 
een zeer droge, vetarme huid.

Argan Nourishing Cream  

Rijke en intensieve 24h verzorging  
regenereert de lipidenlaag met 
waardevolle arganolie.



KALMERING VOOR EEN GEVOELIGE HUID.
CALMING SENSITIVE. 
Is uw huid vaak geïrriteerd, reageert ze gevoelig, is ze rood en onaangenaam 
gespannen? Dan biedt het CALMING SENSITIVE verzorgingssysteem kalmering 
en versterking. Roodkleuringen en een gespannen gevoel worden voelbaar 
minder en de huid reageert minder gevoelig. Zonder parfum- en kleurstoffen.

 B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

 Daily Calming Cream 

Exclusieve 24h verzorging kalmeert  
en beschermt de gevoelige huid 
en vermindert roodkleuringen en 

 een gespannen gevoel. 

 Calming Bi-Phase Moisturizer 

Kalmerende, intensieve hydraterende  
2-fasen-verzorging met zeer goede verdraag-

zaamheid voor de extreem gevoelige huid. 

Intense Calming Cream  

Bijzonder rijke en intensieve 24h  
verzorging kalmeert de gevoelige huid  
en versterkt haar weerstandsvermogen. 

Anti-Stress Cream  

Bijzonder zachte 24h verzorging kalmeert  
de huid en maakt haar beter bestand tegen 
stress, ook bij een jetlag. 



VOOR EEN GEMENGDE HUID IN BALANS.
PERFECT COMBINATION.
Is uw huid vaak vaal, heeft ze droge huiddelen, vertoont ze grove poriën en glanst 
ze onaangenaam? Dan biedt het verzorgingssysteem PERFECT COMBINATION 
mattering en herstel. Verfijnt de poriën, hydrateert op intensieve wijze droge plek-
ken en reguleert overmatige talgproductie. De teint krijgt een frisse, gelijkmatige 
uitstraling.

 Pore Refiner 

Luchtige, speciale verzorgingslotion  
voor de T-zone; verfijnt de  

poriën en matteert.

Intense Balancing Cream 

Soepele en intensieve 24h verzorging  
brengt de huid in balans. Hydrateert  
op intensieve wijze en reguleert de 
talgproductie.

Daily Mattifying Cream 

Exclusieve 24h verzorging in  
luchtige consistentie hydrateert  
op intensieve wijze en matteert  
zichtbaar de teint.



VITALITEIT VOOR EEN HUID DIE REGENERATIE  
NODIG HEEFT. ADVANCED BIOGEN. 
Is uw huid moe, uitgeput en heeft ze nieuwe energie nodig? Dan biedt het  
ADVANCED BIOGEN verzorgingssysteem regeneratie en revitalisering. De huid-
functies worden geactiveerd en de celregeneratie wordt gestimuleerd. De huid 
krijgt een jeugdiger uiterlijk en ziet er rozig fris uit.

 B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

 Anti-Aging BB Cream SPF 20 

Licht getinte multifunctionele BB crème met 
SPF 20 voor de dagelijkse verzorging.  

Verkrijgbaar in twee kleurnuancen.

 Intense Revitalizing Cream 

Vitaliserende en intensieve  
24h verzorging voor de  

bevordering van de celregeneratie  
met cistusroosextract en retinol.

Daily Revitalizing Cream  

Exclusieve 24h verzorging voor de vitalisering 
van de vermoeide huid met cistusroosextract 
en retinol.

 Intensive Repair Cream 

Bijzonder rijke en intensieve verzorging  
voor de huid die extreme regeneratie

nodig heeft. Ondersteunt de  
celvernieuwing en verfijnt het huidreliëf. 

Complex C Cream  

Rijke 24h verzorging voor de  
vitalisering van de huid met de  
schoonheidsvitaminen A, C en E.

 Mimical Control Cream  

Effectieve 24h verzorging  
voor het verminderen van  

mimische rimpels.

Selection Cream  

Exclusieve en intensieve 24h  
verzorging voor de regeneratie  
van de huid met fytohormonen  
en effectieve antioxidanten.



ZUIVERENDE VERZORGING VOOR EEN ONZUIVERE HUID. 
PURE.
Neigt uw huid naar puistjes en naar een oneffen teint? Dan biedt het PURE verzorgingssysteem 
effectieve producten tegen huidonzuiverheden. Tevens zorgt het voor de verfijning van de teint 
door de reductie van rimpels. De huid ziet er zuiverder, gelijkmatiger en jeugdig fris uit. 

 Intense Purifying Mask 

Zuiverend en intensief masker  
voor een onzuivere huid.

 Purifying Anti-Aging Lotion 

Bijzonder luchtige 24h lotion tegen  
huidonzuiverheden en ter vermindering  

van de eerste rimpeltjes.

Daily Purifying Cream  

Luchtige 24h verzorging tegen puistjes,  
voor het zuiveren van een onzuivere huid.

Intense Purifying Cream  

24h intensieve verzorging tegen  
puistjes, voor het zuiveren van  
een onzuivere huid.

Purifying Anti-Aging Cream  

Zachte en intensieve 24h verzorging  
tegen huidonzuiverheden en 
ter vermindering van de eerste rimpeltjes.



VOOR HET PERFECTE OGENBLIK! 
SENSATIONAL EYES. 
De huid om de ogen is ca. vier keer dunner dan de overige gezichtshuid en 
heeft daarom een bijzonder zachte verzorging nodig. SENSATIONAL EYES biedt 
effectieve producten voor de speciale behoeften van het gevoelige ooggebied. 
Dermatologisch en door oogartsen getest, zonder geur- en kleurstoffen. Alle 
producten zijn ook geschikt voor dragers van contactlenzen.

 B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

 Anti-Wrinkle Eye Cream 

Intensief werkzame, zachte oogcrème ter  
vermindering van mimische rimpels en 

voor een intensieve hydratatie van de huid.

Anti-Wrinkle Eye Fluid 

Intensief werkzame oogfluid ter  
vermindering van mimische rimpels en voor 

een intensieve hydratatie van de huid.

Cooling Eye Gel  

Verkoelende, vetvrije ooggel ter  
vermindering van zwellingen en 
wallen en ter verfrissing van de huid.

Reactivating Eye Cream 

Soepele oogcrème ter vermindering  
van rimpels en reductie van kringen  
onder de ogen.



EXTRA PORTIE SCHOONHEID VOOR ELKE HUID. 
INTENSIFIER.
Voor het extra aan verzorging biedt het INTENSIFIER systeem een veelvoud 
aan speciale producten, die elke huid, afhankelijk van haar individuele  
behoefte, het juiste extra product biedt. Van een extra portie vocht, detox, 
perfecte bescherming, stralende teint tot speciale toepassingsvormen zoals 
masker of verzorging van het decolleté.

 Detoxifying Serum SPF 15 

Effectief werkstofserum voor  
extra bescherming tegen milieu- 

invloeden zoals ozon, 
UV-stralen en vrije radicalen.

 Couperose Serum 

Effectief werkstofserum  
voor de reductie van couperose.

Illuminating Serum 

Exclusief werkstofserum voor een  
extra aan uitstraling en frisheid.

 Couperose Cream  

Intensieve verzorging voor elke huid met couperose.  
Reduceert doorschijnende, rode adertjes en  

voorkomt het opnieuw ontstaan daarvan.

Moisture Plus Serum  

Intensief werkzaam, hydraterend  
serum voor elke huid.



B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E

Refreshing Foam Mask  

Exclusief schuimmasker voor een  
extra aan vocht en vitaliteit.

Comfort Cream Mask  

Rijk crèmemasker voor een  
extra aan soepelheid en gladheid.

Firming Neck & Decolleté Cream  

Intensieve verzorging voor elke huid van hals  
en decolleté voor meer elasticiteit en gladheid.



gezicht

nek

hoofdhuid

DE SKINOVAGEPX BEHANDELING.
PERFECTE SYNERGIE VOOR MAXIMALE WERKING.
De SKINOVAGEPX behandeling beschouwt schoonheid in zijn totaliteit. Er wordt niet alleen 
de gezichtshuid behandeld, maar met de speciale massagetechnieken van de BABOR 
Effective Touch wordt via het gezicht, de hoofdhuid en de nek het hele organisme aange-
sproken. Tegelijkertijd worden de lichaamseigen energiesystemen in perfecte balans ge-
bracht – met als resultaat: stralende schoonheid en totale, innerlijke balans.



Activering door intensieve hoofdhuidmassage 
en strijkbewegingen over voorhoofd, neus, 
jukbeen en wangen.

Het losmaken van verkrampingen 
 van de nek- en halsspieren.

Regenererende massage met de verzorgings-
crème afgestemd op het huidbeeld.

Het resultaat:  
de huid ziet er fris en verjongd uit en de  
energiesystemen zijn in perfecte balans.

Stimulering van de energiepunten.

BABOR 
Effective Touch 

Massage

ONTSPANNING VOOR HUID EN ZIEL.
BABOR EFFECTIVE TOUCH. 
De SKINOVAGEPX behandeling, ontwikkeld volgens de karakteristieke BABOR methode, is 
een synergie uit professionele verzorging en de buitengewone massagecreatie BABOR 
Effective Touch, die wereldwijd gerenommeerde massagetherapieën op volledig nieuwe 
wijze combineert.

 B E AU T Y  I N T E L L I G E N C E



SKINOVAGEPX IN EEN OVERZICHT.

Perfect afgestemde verzorgingssystemen in een overzicht. SKINOVAGEPX 
biedt voor elk huidbeeld / elke huidtoestand een uitgebreid verzorgingssys-
teem, dat met een puntensysteem de rijke inhoud van de crèmes aangeeft. 
De SENSATIONAL EYES en de INTENSIFIER extra producten kunnen bij elk 
huidbeeld worden gebruikt.
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Intensifier 
Voor elke huid 
 

Moisture Plus Serum  
Detoxifying Serum SPF 15 
Illuminating Serum  
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Firming Neck & Decolleté 
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Sensational Eyes 
Ooggebied 
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Cooling Eye Gel  
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Advanced Biogen 
Vermoeide huid die  
regeneratie nodig heeft

  
  
  
 

  
  
  
 

  
Mimical Control Cream  
  
 

  
Daily Revitalizing Cream  
Anti-Aging BB Cream SPF 20  
 

  
Selection Cream  
Intense Revitalizing Cream  
Complex C Cream 

  
Intensive Repair Cream  



BABOR COSMETICS Aachen, Germany.
www.babor.com
Ref.-Nr. 9.553.58 NL

Uw BABOR huidexpert geeft u graag advies.


