
 

 

 

 
 

 

Ervaringen met Monchique Cosmetics ‘Skin Renewal’ 
 
"Oh,.. wat straalt mijn huid"  

 

" Het lijkt net of ik onder de zonnebank vandaan kom, zo fris en glanzend"  

 

"Wow! Wat voelt mijn huid glad en zacht aan“  

 

“Wat een heerlijke behandeling, alsof je een continue massage geeft”  

 

"Mijn huid voelt echt heel erg fris aan"  

 

"Mijn partner vond dat ik er echt jonger uitzag"  

 

“Ik zag al na een paar dagen duidelijk verschil” 

 
 
 
 
 

Benieuwd naar de Monchique Skin Renewal Behandeling? 

 
Ervaringen verzameld van Monchique Schoonheidsspecialisten:  
 
“Deze heerlijke behandeling geeft direct zichtbaar resultaat!”  
 
“Het natuurlijke 'peelen' zorgt voor een direct zichtbare frisse huid”  
 
“Als ik mijn cliënten voor en na de behandeling bekijk is de huid fris, glanzend, mooi doorbloed en voelt zijdezacht 
aan. Klanten zien het resultaat zelf ook.”  
 
“De behandeling is totaal anders qua opzet dan andere behandelingen. Compact, daardoor qua prijs toegankelijk, 
maar met een verbluffend resultaat”  
 
“Ik krijg alleen maar positieve reacties en echt mooie resultaten”  
 
“Mijn ervaringen tot nu toe zijn geweldig. Klanten met de meest gevoelige huid, daar zie je de huid direct opknappen. 
En mensen met een wat oudere huid zie je daadwerkelijk rimpelvermindering, zeker wanneer de klant het product 
thuis ook gebruikt. 
 
 “Eindelijk een peelingbehandeling waarbij de klant aan huidverbetering kan werken, zonder dagen thuis te moeten 
zitten, omdat ze niet toonbaar is!”  

 
“Geen vervellen, geen rode huiden of heftige reacties. Geef nadelige effecten of schade op langer termijn. Maar wel 
effect! Deze lijn maakt het verschil! Deze lijn geeft om de huid.”  

 

 

Kies voor huidvernieuwing, op een veilige en verantwoorde manier! 

 

SKIN RENEWAL 

“The aging revolution”  



 

 

 

 

 

 

 

Revolutionaire doorbraak in huidverbetering!  
De producten van Monchique Cosmetics zijn gebaseerd op het 

zuivere minerale bronwater uit de Serra de Monchique, het 

gebergte in de Algarve, het zuidelijkst puntje van Europa. 

Monchique Cosmetics heeft producten ontwikkeld om de  

natuurlijke schoonheid van de huid te ontsluieren. 

 

 

 

- vermindert huidonvolmaaktheden aanzienlijk; 

- verfijnt de poriën; 

- minimaliseert het aantal comedonen en onzuiverheden; 

- houdt de huid optimaal gehydrateert; 

- stimuleert de celontwikkeling en celvernieuwing. 

 

 

 

Resultaat door unieke combinatie ingrediënten 
Een werkstofcomplex van proteasen en proteïnen zijn van bijzondere waarde voor de Skin Renewal lijn. 

Dit werkstofcomplex is het nieuwe alternatief voor fruitzuren en glycolzuren, met vergelijkbare exfoliërende 

resultaten, echter verwijdert het ALLEEN de dode huidcellen, daardoor een natuurlijke en veilige, maar 

ZÉÉR doeltreffende huidpeelende werkstof. Het zorgt bovenal voor een CONTINUE verwijdering van de 

dode huidcellen (in ieder product) en daarmee voor een continue huidvernieuwing.  
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