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De kracht van de natuur

Thuisverzorging

Henriëtte Faroche heeft een zeer uitgebreide huidverzorgingslijn, waarbij alle producten één ding
met elkaar gemeen hebben: de kracht van de
natuur. De oeroude wetenschap van zuivere producten in combinatie met de nieuwste en meest
moderne inzichten in de huidverzorging.

De Henriëtte Faroche producten voor thuisgebruik
sluiten perfect aan bij de behandeling die uw
Henriëtte Faroche Beautician u geeft. Uw Henriëtte
Faroche Beautician kan door middel van een
huiddiagnose precies vaststellen welke producten
voor uw huidtype geschikt zijn en het beste hun
doel bereiken.

De uitgebreide huidverzorgingslijn biedt producten
aan voor ieder huidtype en heeft daarnaast veel
speciale verzorgingsproducten die naast iedere
productlijn gebruikt kunnen worden.
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Want een crème is nooit zomaar een crème,
iedere huid is anders en heeft een eigen specifieke
behandeling en aangepaste producten nodig.
Door een goede dagelijkse verzorging blijft uw huid
in conditie. Ook kunt u uw huid extra verwennen
door het gebruik van speciale producten die
afgestemd zijn op de producten voor dagelijks
gebruik. In deze brochure treft u per huidtype de
desbetreffende verzorgingsproducten aan. In
deze behandelingen zit een duidelijke opbouw: u
begint met een basisbehandeling en naarmate de
conditie van uw huid verbetert groeit u door naar
de intensievere, luxere behandelingen.
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Intégral
De producten uit de Intégral serie bevatten
producten voor de reiniging van de huid. De lijn
bestaat uit een deep cleansing washgel om de
huid te reinigen, een oogmake-up remover, voor
waterproof make-up een dual-phase oogmake-up
remover, een lysing en een zachte scrub om dode
huidcellen en onzuiverheden van de opperhuid te
verwijderen.
De producten uit de Intégral lijn zijn geschikt om
naast iedere productlijn gebruikt te worden en zijn
geschikt voor ieder huidtype.
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Hydrasence

Gelaatsbehandeling

De Hydrasence serie is specifiek geschikt voor de
droge tot zeer droge huid. Dit huidtype heeft fijne,
nauwelijks zichtbare poriën en vertoont snel een
trekkerig gevoel. Daardoor ontbreekt de elasticiteit
in de huid en reageert zij direct op vrije radicalen
waaraan wij dagelijks bloot staan. De dunne
hoornlaag is niet in staat water vast te houden,
waardoor ze steeds dehydrateert. De huid ziet er
mat, soms zelfs schilferig uit en bij het aanbrengen
van make-up worden droogterimpeltjes vaak extra
zichtbaar.

Hydrasence basisbehandeling
Deze behandeling voor de droge tot zeer droge
huid hydrateert en verzorgt de huid, waardoor de
celstofwisseling wordt bevorderd en hersteld. Door
verbetering van de celstructuur wordt overmatig
vochtverlies voorkomen. De verzachtende en
beschermende producten waarmee in deze
behandeling wordt gewerkt houdt de huid in
optimale conditie.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een Hydrasence
24-uurs crème en een Hydrasence Faromatique
concentraat. Voor de reiniging van uw huid zijn
er de Hydrasence reinigingsmilk en lotion. Om
uw huid een extra stimulans te geven worden de
producten uit de Intense lijn geadviseerd.
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Matifiante

Gelaatsbehandeling

Sensilence

Gelaatsbehandeling

De Matifiante serie is speciaal voor de vette/
onzuivere huid. Dit huidtype vertoont een
overmatige vetafscheiding door een teveel
aan talg. Een glimmende huid, verwijde poriën,
huidirritaties en puistjes zijn een gevolg. Dit huidtype
vereist een intensieve en consequente verzorging.

Matifiante basisbehandeling
De behandeling van de onzuivere/vette huid zorgt
voor een dieptereiniging om de huid ontvankelijk
te maken voor de verdere regenererende en
verzachtende behandeling. Onreinheden en
overtollige talgafscheiding worden verwijdert.
Verzacht en hydrateert de huid.

De Sensilence serie is specifiek voor de gevoelige
huid. Dit huidtype kan onder invloed van externe
invloeden snel reageren met rode vlekken of
huidirritaties. Deze huid moet beschermd worden
tegen invloeden als zon, warmte, kou, droge lucht,
luchtverontreiniging en tal van andere factoren
waar een gevoelige huid op kan reageren. Deze
huid kan ook trekkerig aanvoelen.

Sensilence basisbehandeling
De behandeling van de gevoelige tot zeer
gevoelige huid zorgt voor een beschermende
werking tegen externe invloeden. Het bevordert het
herstel van de huid en heeft een vochtregulerende
werking. Bovendien wordt de huid verzacht
waardoor rode vlekken wegtrekken en minder snel
ontstaan.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een Matifiante
24-uurs crème en een Matifiante Faromatique
concentraat. Voor de reiniging van uw huid zijn er
de Matifiante reiningsmousse en lotion.
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Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een Sensilence
24-uurs crème en een Sensilence Faromatique
concentraat. Voor de reiniging van uw huid zijn er
de Sensilence reiningsmilk en lotion.
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Collastine

Gelaatsbehandeling

Hyposense

Facial treatment

De rijpere huid vertoont de eerste tekenen van
verslapping door een verminderde aanwezigheid
van collageen en elastine. Deze verslapping kan
zijn intrede al doen vanaf het 25e levensjaar. De
verslapping kan zowel voorkomen bij de droge/
gevoelige huid, als ook bij de gemengde/vette
huid. Bij een vroegtijdige aanpak kan rimpelvorming
vertraagd worden.

Collastine basisbehandeling
Deze behandeling voor de rijpere huid heeft een
opbouwende werking, waarbij gezorgd wordt dat
het collageen de huid weer soepel en veerkrachtig
maakt. Bij vroegtijdige behandeling kan het
vormen van rimpels aanzienlijk vertraagd worden
en bestaande rimpels worden verzacht. Het gelaat
krijgt weer spanning en de teint wordt stralend.

De Hyposence serie is een huidverzorgingslijn die
specifiek ontwikkeld is voor de gevoelige huid. Dit
huidtype kan onder invloed van externe invloeden
sneller reageren op prikkels en moet beschermd
worden tegen invloeden als zon, warmte, kou,
droge lucht, luchtverontreiniging en tal van andere
factoren. De huid is dun en fijn van structuur en
kan daardoor trekkerig aanvoelen en roodheid
vertonen. Alle Hyposence producten zijn op
basis van dode zee mineralen en bevatten een
hypoallergeen parfum, waardoor ze uitermate
geschikt zijn voor de gevoelige huid.

Hyposence basic treatment
De Hyposence behandeling is speciaal ontwikkeld
voor de gevoelige huid. Deze wordt door de
Hyposence producten optimaal gehydrateerd. De
huidstructuur wordt verbeterd en deze wordt zacht
en soepel. De behandeling zorgt voor een helder
en stralend effect.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een 24-uurs
crème voor de droge/gevoelige huid of een 24uurs crème voor de gemengde/vette huid.

Voor thuisgebruik bestaat de Hyposence lijn uit een
24-uurs crème, een serum en een peeling. Voor de
reiniging van uw huid is er de hydrofiele olie.
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Brilliant

Gelaatsbehandeling

Voor de rijpere huid en de huid die om meer
aandacht vraagt is er de Brilliant serie, verrijkt
met vitamine E. Dit huidtype is vaak zeer gevoelig
voor atmosferische invloeden zoals zon, wind
en kou, maar ook voor zeep en alcohol. De huid
vertoont vaak verwijdingen van de oppervlakkige
haarvaatjes de zgn. teleangiëctasieën. Deze
verwijde haarvaten schemeren als fijne rode
draadjes door de huid heen en dienen zeer goed
beschermd te worden. Doordat dit huidtype vaak
een gering vermogen heeft tot vochtbinding is de
hoornlaag snel vochtarm. Dankzij de voedende en
beschermende werking zal de huid weer stevig en
elastisch worden.

Brilliant behandeling verrijkt met vitamine E
Deze behandeling met de vitamine E producten
is speciaal voor de huid die om een intensievere
verzorging
vraagt.
Deze
voedende
en
beschermende behandeling zorgt ervoor dat de
huid weer soepel, stevig en elastisch wordt. De
microcirculatie wordt verbetert wat bijdraagt aan
een stalende teint. Deze behandeling vaak wordt
toegepast bij een huid met teleangiëctasieën.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een Brilliant
24-uurs crème en een Brilliant Faromatique
concentraat. Voor de reiniging van uw huid zijn er
de Brilliant reiningsmilk en lotion.
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Farorisan

Gelaatsbehandelingen

De Farorisan crème is specifiek bedoeld
voor de rijpere, vale huid welke hier en daar
wat
verstoppingen
vertoont
bijvoorbeeld
door hormonale factoren. De fruitzuren in
deze crème verbeteren de huidconditie en
hydratatie. Celvernieuwing wordt gestimuleerd
waardoor onderhuidse verstoppingen sneller
opgeheven worden.

Farorisan fruitzuren behandeling
Fruitzuren
stimuleren
de
celvernieuwing.
Vertoont uw huid hier en daar wat (onderhuidse)
verstoppingen of heeft uw huid een vale uitstraling,
dan is een fruitzuren behandeling ideaal.
Vooral na een winterperiode of wanneer u met
hormoonproblemen te maken heeft is dit een
doeltreffende behandeling. Zeker wanneer u de
behandeling thuis ondersteunt met de Farorisan
24-uurs crème.

Voor thuisgebruik is er de Farorisan 24-uurs crème.

Farorisan Diamant vliesmasker behandeling
De huid heeft (tijdelijk) een slechte doorbloeding,
gebrek aan vitamines en mist de energie om de
huidfuncties goed uit te voeren. Het Farorisan
Diamant vliesmasker zorgt ervoor dat de huid goed
gehydrateerd wordt en beter in staat is om vocht
vast te houden. De behandeling zorgt voor een
gezonde, frisse en vitale uitstraling.
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Active Age anti-rides

Extra verzorging

Gelaatsbehandelingen

Deze ceramide lijn is specifiek bedoeld voor de
droge/gevoelige, rijpere huid. Naarmate men
ouder wordt verslapt de huidstructuur en de huid
vertoont grovere plooien, waardoor er rimpels
gaan ontstaan. Het huidreliëf en de poriën worden
grover, de hoornlaag wordt craquelé waardoor
er vochttekort ontstaat. De ceramides welke
in deze crèmes zitten verwerkt zijn huideigen
waardoor ze door kunnen dringen tot in de diepere
huidlagen en hierdoor intensief kunnen werken op
bovengenoemde punten.

Active Age Eye lift pads
De eerste tekenen van huidveroudering worden
rond om de ogen als eerste zichtbaar. Ook
vermoeidheid wordt het eerst zichtbaar rondom
de ogen.

Active age anti-verouderings behandeling
Huideigen stoffen kunnen dieper in de verschillende
huidlagen doordringen. In deze anti-verouderings
behandeling wordt gewerkt met producten die
ceramides bevatten. Deze ceramides zijn huideigen
stoffen, welke van binnenuit de collageenvorming
in de huid stimuleren. Collageen zorgt voor de
versteviging van de huid. Een behandeling
uitermate geschikt voor een rijpere verslapte huid.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit 2 verschillende
24-uurs crèmes: hydraterende crème en antiverouderings crème.
Als speciale behandeling zijn er de Active Age antirides oogpads waarmee lijntjes en rimpels rondom
de ogen vervagen.

De Active Age Eye Lift Pads kunt u gebruiken in
combinatie met elke Henriëtte Faroche productlijn
en is daarmee een aanvulling op uw totale
huidverzorging.

Geef extra aandacht aan uw ogen met de Active
Age Eye Lift pads, waarmee lijntjes en rimpels
vervagen. Ook op wallen en donkere kringen
kunt u de eye pads toepassen. Het verlicht zware,
vermoeide ogen en geeft een frisse blik.

Active Age Eye Lift
De Active Age Eye Lift pads zijn verkrijgbaar
voor thuisgebruik, maar kunnen ook tijdens uw
huidverzorgingsbehandeling in de salon toegepast
worden. Deze extra verzorging voor uw ogen kan in elke
Henriëtte Faroche behandeling opgenomen worden.

Active age hydraterende gelaatsbehandeling
Een behandeling specifiek voor de vochtarme
huid. In deze behandeling wordt gewerkt met een
vliesmasker. Dit vliesmasker heeft sterk hydraterende
eigenschappen en bestaat uit pure werkstoffen,
namelijk collageen en Kaviaar extract. De collageen
en Kaviaar in dit masker zorgen tevens voor een
intensieve huidversteviging. Deze behandeling is ook
ideaal toe te passen bij een vette/onzuivere huid.
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FaroTherm

Gelaatsbehandeling

Protection & anti-ageing masker Gelaatsbehandeling

Het Farotherm Modellage masker is een heel
bijzonder masker dat uitermate geschikt is om de
vochtbalans van de huid weer te herstellen. De
onder dit masker aangebrachte rijke bestanddelen
zorgen ervoor dat, door de afgegeven warmte
van het masker, deze stoffen optimaal door de
huid worden opgenomen.
Voor alle huidtypen, uitgezonderd hele dunne
huiden en huiden met teleangiëctasieën, actieve
acne en rosacea. Stimuleert de doorbloeding.

FaroTherm modellage behandeling
In deze behandeling wordt gewerkt met het
Farotherm modellerend gipsmasker. Door de
afsluitende en verwarmende eigenschappen van
dit gipsmasker zorgt dit masker voor een diepere
opname van de werkstoffen die eronder worden
aangebracht. Door een juiste opbrengmethode
werkt dit masker zeer modellerend voor de huid.

Dit masker is specifiek bedoeld voor de rijpere
huid. Naarmate men ouder wordt verslapt de
huidstructuur en de huid vertoont grovere plooien,
waardoor er rimpels gaan ontstaan. Het huidreliëf
en de poriën worden grover, de hoornlaag wordt
craquelé waardoor er vochttekort ontstaat.
De rijke ingrediënten met cranberry, aardbei,
framboos en zwarte bessen dienen als
multivitaminen voor de huid. Het rode fruit
heeft een hoge dosis aan antioxidanten, die
de huid beschermen tegen vrije radicalen en
huidveroudering doen uitstellen.

Protection & anti-ageing masker behandeling
Dit Protection & anti-ageing masker is het perfecte
peel-off masker om huidveroudering tegen te gaan.
De behandeling is een echte salon behandeling.
Na het aanbrengen veranderd het masker van
structuur naar een rubberachtig masker, hierdoor
is het masker in zijn geheel te verwijderen als een
soort van tweede huid.
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Vitamine C

Gelaatsbehandelingen

Caviar Derma Concept

Gelaatsbehandeling

Vitaminen hebben een stimulerende werking in de
opbouw en de functie van de huid. Vitamine C heeft
een veelheid aan invloeden op de biochemische
huishouding en werking in de huid. Vitamine C
werkt als antioxidant. Daarmee beschermt het
de cellen tegen vrije radicalen die gegenereerd
worden, vooral door zonlicht maar ook door roken.
Verder wordt de collageenvorming bevorderd.
Hiermee geeft het de huid meer flexibiliteit en
kracht. Vitamine C gaat de overmatige vorming
van melanine tegen. Melanine is het pigment
in de huid, verantwoordelijk voor bijvooreeld
ouderdomsvlekken. Vitamine C voorkomt dit.
Vitamine C staat bekend als antioxidant die de
huid beschermt tegen veroudering.

Vitamine C gelaatsbehandeling
Een behandeling welke een intensief verzorgende
en hydraterende werking heeft op de huid.
Vitamine C stimuleert de cel vernieuwing in de huid.
Verder werkt vitamine C nog meer dan vitamine E
als beschermer tegen vrije radicalen.

Caviar Derma Concept is een innovatieve antiageing creme waarin de modernste high-tech
ingrediënten verwerkt zijn. Kaviaar extracten
veranderen de huid. De vermoeide huid verandert
onmiddellijk in een stevigere, glanzende huid met
een zachte uitstraling. Het geeft een extra dosis
energie en is zeer vochtregulerend. Het resultaat is
een stralende teint en een huid met veel frisheid en
dynamiek.

Caviar Derma Concept behandeling
Deze energierijke kaviaarbehandeling zorgt ervoor
dat er intensieve huidverjonging optreedt. De
hoogwaardige werkstoffen zorgen ervoor dat de
cellen intensief verzorgd worden en zorgen voor
een intensieve versterking van de huidbarrière.
Het geeft een extra dosis energie en is zeer
vochtregulerend.

Voor thuisgebruik bestaat de lijn uit een 24uurs crème en een oogcrème. Naast de
reinigingsproducten uit de Intégral lijn zijn er
verschillende reinigingsproducten afgestemd op
uw huidtype verkrijgbaar. Om uw huid een extra
stimulans te geven worden de producten uit de
Intense lijn geadviseerd.
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Vitamine C lift-off behandeling
Dermatologen zijn het er al jaren over eens dat
water het meest belangrijke component van de
huid is. Dit zorgt ervoor dat de huid haar jeugdige
uitstraling behoudt. In de spa vitamine C lift-off
behandeling wordt gewerkt met een masker wat
de huid compleet hydrateert. Dit masker wordt
binnen een paar minuten een fijne rubberen laag
welke de huid op gaat spannen. Hierdoor werkt
deze behandeling zeer liftend en verzachtend.

Voor thuisgebruik is er de Caviar Derma Concept
24-uurs crème, Caviar Derma Concept oogcrème
en het Caviar Derma Concept serum. Naast
de reinigingsproducten uit de Intégral lijn zijn er
verschillende reinigingsproducten afgestemd op
uw huidtype verkrijgbaar. Om uw huid een extra
stimulans te geven worden de producten uit de
Intense lijn geadviseerd.
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Intense

Maskers

Ampullen

Caresse des Mains

De producten uit de Intense lijn zijn speciaal
ontwikkeld om de huid een extra stimulans te geven.
Deze lijn bestaat uit diverse maskers, ampullen,
een ooggel en een oogroller. Elk product heeft zijn
eigen toegevoegde waarde en zal ervoor zorgen
dat de huid optimaal gestimuleerd wordt.

Cel herstellend masker
Dit masker beschermt de huid en heeft een
regenererende en sterk hydraterende werking. Het
geeft de huid meer stevigheid en elasticiteit. Dit
masker is uitermate geschikt voor de huid die vaak
blootgesteld wordt aan de zon of een erg droge huid,
die een versnelde huidveroudering tot gevolg hebben.

Multi hydrovital ampullen
Een vochtregulerend ampul voor de droge/vochtarme
huid. Zij gaat rimpelvorming tegen en bevordert de
celindeling.

Caresse des Mains handcrème
Een verzachtende en hydraterende handcrème voor
de dagelijkse verzorging van uw handen en nagels.
Vormt een onzichtbaar, niet vet filmpje op de huid.

Hydrovital masker
Dit zuurstof actieve hydraterende masker verbetert het cel
metabolisme, waardoor de cel vernieuwing gestimuleerd
wordt. Het heeft een verstevigende werking en remt
de huidveroudering. De huid komt in goede conditie.
Vitamine A-C-E masker
Dit intensief werkende masker bevat vitamine
A, C en E die de belangrijkste functies van de
huid ondersteunen. De verschillende vitaminen
staan zoal bekend om hun verstevigende,
herstellende en antioxiderende eigenschappen.
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Anti-Puffiness ooggel
Deze verzorgende ooggel is speciaal geformuleerd
voor de tere huid rondom de ogen. De ooggel
reduceert tekenen van vermoeidheid, helpt bij
vochtwallen(oedeem) en zorgt voor een frisse blik!

Vitamine repair complex ampullen
Deze vitaminerijke ampul zorgt voor een
uitstekende vochtregulatie en werkt revitaliserend
voor elk huidtype.
Lifting gelee royal ampullen
Gelée royale zijn voedingstoffen voor de
bijenkoningin die de doorbloeding activeren en
extra spanning geven aan elk huidtype. Voor een
stralende en egale teint.
Jojoba & vitamine E vitalizer ampullen
De ampul op basis van Jojoba olie is verrijkt
met vitamine E. Vitamine E staat bekend om
de elasticiteit en de hydratatie van de huid
te verbeteren. Vitamine E beschermt de huid
tegen negatieve invloeden van UV stralen en
luchtvervuiling. Bijzonder geschikt voor zéér droge
/ vochtarme en rijpere huid.
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Faromatique

Gelaatsbehandelingen

Henriëtte Faroche heeft specifieke natuurlijke
oliën, essentiële oliën, plantenextracten en
vitamines samengevoegd zodat de Faromatiques
probleemoplossend
werken
bij
specifieke
huidproblemen. Een oeroude wetenschap van
zuivere producten in combinatie met de nieuwste
en meest moderne inzichten in de huidverzorging.
Er zijn vier verschillende Faromatique concentraten,
afgestemd op ieder huidtype. Uw Henriëtte Faroche
Beautician kan u adviseren welk Faromatique
concentraat geschikt is voor uw huidtype.

Hydrasence
Voedend en hydraterend concentraat met
macadamia olie die de droge huid verzorgt. Het
concentraat is verrijkt met vitamines A. E en F en
essentiële oliën van gember en citroen.
Mafitiante
Voedend en hydraterend concentraat met
borage olie die de vette/onzuivere huid verzorgt.
De essentiële oliën van rozenpelargonium,
citroengras en akkermunt staan bekend voor hun
positieve invloed op een vette/onzuivere huid.
Sensilence
Voedend en hydraterend concentraat met
avocado olie die de gevoelige huid verzorgt.
Het concentraat is verrijkt met vitamines E en F en
essentiële oliën van echte lavendel en Italiaanse
cipres.
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Brilliant
Voedend en hydraterend concentraat met
amandel olie die de rijpe huid verzorgt. Het
concentraat is verrijkt met vitamines A, E en F,
essentiële oliën van sinasappel en extract van
wortel.
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Uw Henriëtte Faroche Beautician:
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www.faroche.com
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