
BLIJF OP DE HOOGTE      

Sylvie Meis staat bekend om haar altijd stralende huid, deze heeft zij o.a. aan een gezonde lifestyle én de 

kwaliteitsmaskers van Le Masque Switzerland te danken. Het oog- haar en voetmasker zitten standaard in haar 

beauty ritueel. Speciaal voor Sylvie heeft Le Masque Switzerland het Hydrating & Anti-Aging masker ontwikkelt 

met goud als speciaal beauty ingrediënt. Puur goud geeft een ferme ‘boost’ aan de collageen productie met 

als fantastisch resultaat dat het je huid laat stralen!

LE MASQUE SWITZERLAND INTRODUCEERT HET 

SYLVIE MEIS GOLD RADIANT GLOW
BIO-CELLULOSE GEZICHTSMASKER!

WWW.LEMASQUE.CH

Beeldmateriaal downloaden www.lemasque.ch/media

Voor meer informatie, samples en/of productbeeld, neem contact op met:

The Image Factory Jaleesa Thijm: 010 - 737 16 06 / jaleesa@image-factory.org

BIO-CELLULOSE
Le Masque wordt in Zwitserland gemaakt en is 

sinds maart 2017 op de markt. Het masker van Bio-

Cellulose is 100% natuurlijk en wordt gemaakt van 

gefermenteerd kokoswater. De Bio-Cellulose is de 

drager van het activerende serum. Dit materiaal 

kan tot 100 keer zijn eigen gewicht aan vloeistof 

opnemen. Het revolutionaire “tweede huid” materiaal 

werd oorspronkelijk ontworpen voor de behandeling 

van medische wonden en brandwonden. Het zorgt 

ervoor dat de huid afgesloten wordt en het serum niet 

verdampt. De wetenschap ontdekte de ongelofelijke 

voordelen van dit materiaal voor de verzorging van 

de huid en combineerden het met krachtige actieve 

serums. Zo ontstond Le Masque Switzerland. 

DE KRACHT VAN GOUD
Puur goud stimuleert de cel vernieuwing, boost de 

aanmaak van collageen en maakt de huid zachter 

en steviger. Speciaal daarvoor geselecteerde 

antioxidanten, mineralen en vitamines herstellen de 

optimale hydratatieniveaus van de huid en zorgen 

ervoor dat deze bewaard blijven.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Reinig en droog je gezicht. 

2. Verwijder één van de buitenste beschermende lagen 

van het masker en plaats de blootgestelde zijde van 

het masker op het gezicht.

3. Verwijder nu de tweede beschermlaag. 

4. Strijk het masker over het hele gezicht glad. 

5. Laat 20 minuten inwerken. 

6. Haal het masker van je gezicht en geniet van een 

gehydrateerde en verzorgde huid. Was je gezicht 

niet na de behandeling en gebruik geen crème.

“Gebruik het masker in de ochtend na het
wassen zodat het pure goud de hele dag zijn 
werk kan doen. Geniet de hele dag van een 
stralende en zijdezachte huid!” —Sylvie

VERKRIJGBAARHEID
Ervaar zelf de Zwitserse kwaliteit en geniet net als 

Sylvie het onmiddellijke effect van een delicate, 

gladde en stralende huid. De maskers van Le Masque 

Switzerland zijn in Nederland exclusief verkrijgbaar bij 

ICI PARIS XL en POUR VOUS vanaf €12,90.

OVER LE MASQUE SWITZERLAND
Le Masque is in Zwitserland gevestigd en heeft een 

lange geschiedenis van expertise op het gebied van 

huidverzorging. We hebben een reeks van luxe 

Bio-Cellulose tweede gezichtsmaskers ontwikkeld die 

je huid in slechts 20 minuten verbetert. Naast de 5 

gezichtsmaskers heeft Le Masque Switzerland ook een 

oog-, haar- en voetmasker ontwikkeld.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Reinig en droog je gezicht. 

2. Verwijder één van de buitenste beschermende lagen van het masker 

en plaats de blootgestelde zijde van het masker op het gezicht.

3. Verwijder nu de tweede beschermlaag. 

4. Strijk het masker over het hele gezicht glad. 

5. Laat 20 minuten inwerken. 

6. Haal het masker van je gezicht en geniet van een gehydrateerde 

en verzorgde huid. Was je gezicht niet na de behandeling en 

gebruik geen crème.
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BIO-ZELLULOSE

Le Masque wird in der Schweiz hergestellt und ist seit 

März 2017 auf dem Markt. Die Maske aus Bio-Zellulose, 

welche zu 100% natürlich ist, wird aus fermentiertem 

Kokosnusswasser hergestellt. Die Bio-Zellulose ist der 

Träger des aktivierenden Serums. Dieses Material kann 

das 100-fache seines Eigengewichts an Flüssigkeit 

aufnehmen. Das revolutionäre «Zweite Haut»-Material 

wurde ursprünglich zur Behandlung von medizinischen 

Wunden und Verbrennungen entwickelt. Es sorgt dafür, 

dass die Haut abgeschlossen ist und das Serum nicht 

verdampft.

DIE MACHT VON GOLD

Reines Gold stimuliert die Zellregeneration, belebt 

die Kollagenproduktion, macht die Haut geschmeidig 

und strafft sie. Ausgewählte Antioxidantien, Mineralien 

und Vitamine regenerieren und erhalten die optimale 

Hydratation der Haut. Das Geheimnis leuchtender, 

taufrischer und strahlender Haut. Le Masque Bio-

Zellulose Masken, werden von Schönheitsikonen, wie 

natürlich auch Sylvie Meis, verwendet.

BENUTZUNG

1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht.

2.  Entfernen Sie eine der äusseren Schutzschichten  

von der Maske und legen Sie die freiliegende  

Seite der Maske auf das Gesicht.

3. Entfernen Sie nun die zweite Schutzschicht.

4. Glätten Sie die Maske über das gesamte Gesicht.

5. Lassen Sie es nun 20 Minuten einwirken.

6.  Entfernen Sie die Maske von Ihrem Gesicht und 

geniessen Sie eine hydratisierte und gepflegte  

Haut. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung 

nicht und verwenden Sie keine Creme.

VERFÜGBARKEIT

Erleben Sie Schweizer Qualität selbst und geniessen Sie, 

wie Sylvie, die sofortige Wirkung einer zarten, glatten 

und strahlenden Haut. Die Masken von Le Masque 

Switzerland sind exklusiv in der Schweiz bei Marionnaud 

ab CHF 13.90 erhältlich.

 

ÜBER LE MASQUE SWITZERLAND

Le Masque mit Sitz in der Schweiz, einer langjährigen 

Geschichte in der Haut–pflege, hat eine Reihe von 

«Zweite Haut»-Bio-Zellulose-Masken entwickelt, die 

Ihre Haut luxuriös verwöhnen und in nur 20 Minuten 

leuchtende, sichtbare Ergebnisse liefern. Neben den 

fünf Gesichtsmasken hat Le Masque Switzerland auch 

eine Augen-, Haar- und Fussmaske entwickelt.

TIPP VON SYLVIE

Verwenden Sie die Maske morgens nach dem Waschen, 

damit das reine Gold den ganzen Tag arbeiten kann. 

Geniessen Sie den ganzen Tag strahlende und seidige 

Haut!

LE MASQUE SWITZERLAND LANCIERT DIE  

SYLVIE MEIS GOLD RADIANT GLOW  
BIO-ZELLULOSE GESICHTSMASKE!
Sylvie Meis ist bekannt für ihre strahlende Haut, die sie unter anderem einem gesunden Lebensstil und den 

Qualitätsmasken von Le Masque Switzerland verdankt. Die Augen und die Fussmaske sind in ihrem Schönheitsritual 

Standard. Speziell für Sylvie hat Le Masque Switzerland die Hydrating & Anti-Aging-Maske mit Gold als  

speziellem Beauty-Inhaltsstoff entwickelt. Reines Gold gibt der Kollagenproduktion einen kräftigen Schub mit 

dem fantastischen Ergebnis, dass Ihre Haut glänzt!

Daten-Download: www.lemasque.ch/media. Für weitere Informationen, Muster und / oder 

Produktbilder wenden Sie sich bitte an Jeff Visser: info@lemasque.ch / 078 948 89 55.

FOLGEN SIE UNS: WWW.LEMASQUE.CH


