


Fidessa Skincare
Het beste wat de natuur uw huid te bieden heeft!

De samenstelling van de producten van Fidessa Skincare bestaat uit 
meer dan honderd actieve ingrediënten om voor ieder huidtype de best 
mogelijke verzorging te creëren. In een hightech laboratorium in de VS 
worden eiwitten, vitaminen, aminozuren en aminosuikers uit plantaardige 
grondstoffen gemaakt om samen met enkele natuurlijke extracten uit 
de Ayurvedische geneeskunde de meest doeltreffende producten ter 
wereld op het gebied van natuurlijke huidverbetering te creëren.

Fidessa Skincare heeft de beste balans tussen huidverzorging en huid-
verbetering!

Pure werkstoffen zijn het geheim van een mooie huid!



Cleanser and Make-up remover

Satijnzachte reiniging voor alle huidtypen, waarmee u alle make-up 
en vervuiling van uw huid kunt verwijderen. Eenvoudig met water te 
gebruiken.

Uw voordeel:
De natuurlijke huidflora wordt beschermd, de zuurgraad van de huid 
wordt gestabiliseerd en uw huid voelt soepel en zacht aan.

Marina Toner

Finishing Touch voor alle huidtypen, te gebruiken na de reiniging met 
Cleanser and Make-up remover. Tip: Ideaal als verfrissing tussendoor 
om uw huid gewoon even te verwennen.



SOD Vitamine C-Serum

Dit concentraat bevat de beste in water oplosbare anti-oxidanten 
en het exclusieve eiwit Super Oxide Dismutase. Tevens bevat het de 
beste hydrofiele anti-oxidanten die er zijn, waardoor het een krachtig 
anti-oxidantcomplex is. Vooral te gebruiken bij opgelopen schade 
door teveel blootstelling van de huid aan de zon en milieuvervuiling. 
Een gigantische regeneratie-boost voor de huid.

Collageen Serum

Dit concentraat doet veel meer dan het bevorderen van de 
collageensynthese: gebruik het om huidveroudering te voorkomen, 
verminderen van rimpels, verhogen van de elasticiteit, acnelittekens te 
verminderen, striae, etc. Zeer geschikt voor de couperose-en rosacea 
huid. Uw huid wordt zacht en rustig. Gebruik het naar behoefte onder 
uw dag- of nachtcrème.



Hyaluron-Kelp Serum

Dit concentraat is het perfecte voedende serum voor mensen met een 
vet huidtype, omdat het Guaiazulene bevat dat ontstekingswerende 
eigenschappen heeft. Tevens ideaal voor alle vochtarme huidtypen 
vanwege het hyaluron en kelp extract. Tevens te gebruiken als 
basisverzorging, voor de huid die geen crèmes of emulsies kan 
verdragen. Geeft een mooie uitstraling!

Relax Wrinkles Serum

Dit concentraat is een echte “rimpelcorrector”, want het helpt uw 
gezichtsspieren te ontspannen. Gebruik het onder uw dag- en 
nachtcrème of als “spritz’ tussendoor over uw make-up heen! Tevens 
zeer geschikt voor een door de zon verouderde huid of ter verzachting 
van rosacea. Dé anti-aging booster voor uw huid, waar deze van gaat 
stralen!



Super Moisturizer

Mooie soepele crème die zeer snel door uw huid wordt opgenomen 
en een licht verstevigende werking heeft. Deze crème dankt haar 
naam aan het supervochtbindende hyaluronzuur dat er in verwerkt 
is. Geschikt voor alle huidtypen, en met name voor de wat vettere 
huid. De combinatie met het Hyaluron & Kelp Serum maakt dat uw 
huid er weer gezond uit ziet!

Super Moisturizer

Herstel vochtbalans
Dag en nacht



Jojoba Recovery Cream

Heeft u een huid die weinig tot niets kan verdragen,dan is dit het 
product voor u! Bevat geen parfum, vulstoffen en siliconenolie welke 
uw huid kunnen belasten en irriteren. Deze luchtige crème wordt snel 
door uw huid opgenomen en heeft een sterk herstellende werking 
door een hoge concentratie Jojobaolie. Een weldaad voor een gevoe-
lige huid!

Jojoba Recovery Cream

Gevoelige huid
Dag en nacht



First Aid Sea Kelp Gel

Een “eerste hulp” gel voor u, na het zonnen, ontharen en voor de heren 
na het scheren vanwege de hoge concentratie organisch Sea Kelp dat 
een sterk kalmerend vermogen heeft. Ook ideaal bij schaafwondjes 
en als masker te gebruiken. Ideaal voor de huid met rosacea, vanwege 
de ontstekingsremmende en verkoelende werking. Een geweldig 
hulpmiddel voor alle huidproblemen!

First Aid Sea Kelp Gel

Geïrriteerde huid
Dag en nacht



Full Spectrum Sunscreen SPF 30 UV A-B

Advanced Protection

Dé optimale zonbescherming voor alle huidtypen! U bent beschermd 
voor zowel UV A-en B-straling van de zon. Zowel in de tropen als met 
wintersport bent u perfect beschermd tegen UV -A, dat veroudering 
veroorzaakt als UV-B dat roodheid in de huid veroorzaakt.

Full Spectrum Sunscreen 
SPF 30 UV A-B

Alle huidtypen 



SOD Vitamin Cream

Deze crème is ontworpen om het verouderingsproces in 
uw huid te vertragen door een speciaal werkstofcomplex 
van plantaardige werkstoffen die uw huid energie geven, 
anti-oxidanten, en werkstoffen die ook in onze voeding 
terugkomen zoals o.a. zeekelp bioferment, beta-glucan 
(gist). Samen met het SOD Vitamin C-serum een perfecte 
combinatie om uw vermoeide huid te laten ontspannen.

Rosehip Cream

Deze crème is een overall huidverzorgingsproduct en 
speciaal ontworpen om als kuur te gebruiken om een 
vale, gestreste huid weer te laten glanzen. Deze crème 
bevat heel veel plantaardige anti-oxidanten en een hoge 
dosering Jojoba Seed Oil en Sea Kelp, en Rosehip Seed 
Oil. Een rijke crème voor dag en nacht.

Reinigen Dag en nacht verzorging Gevoelige huid Extra verzorging
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