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PERSBERICHT

EEN NIEUWE EN ALLESOMVATTENDE ANTIAGING LIJN VOOR EEN ZICHTBAAR
JONGERE HUID!

ICI PARIS XL richt zich op vrouwen die op zoek zijn naar hoogtechnologische anti-aging
verzorgingsproducten tegen een zachte prijs. Voor hen ontwikkelde ICI PARIS XL nu een specifiek
gamma dat tegemoet komt aan hun noden en wensen.
Een expert ten dienste van de klant
Dankzij een jarenlange expertise en na een grondige analyse van de behoeften van haar klanten
ontwikkelde ICI PARIS XL in samenwerking met een gerenommeerd Frans laboratorium (en partner
van meerdere grote cosmeticamerken) een lijn van anti-aging producten die meerdere
eigenschappen combineert: een verzorging aangepast voor elke klant, met aangename
texturen, betrouwbare, efficiënte en hoogtechnologische formules. Bovendien schrikt het
prijskaartje niet af.
De nieuwe TIME anti-aging lijn van ICI PARIS XL SKINCARE
De nieuwe TIME anti-aging lijn werd volledig door ICI PARIS XL bedacht en ontwikkeld. Alle
formules werden getest en ontwikkeld met hoge kwaliteit als basisvereiste. De bijzonder
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competitieve prijs van 16,95 tot 19,95 euro zal in de smaak vallen bij veeleisende klanten op zoek
naar kwalitatieve maar budgetvriendelijke anti-aging verzorgingsproducten. De luxueuze en
moderne verpakking past bovendien in elke badkamer!
De TIME lijn omvat een verstevigende anti-aging dagcrème, een hydraterende anti-aging
nachtcrème, een corrigerend anti-aging serum en een corrigerende anti-aging oogcontourcrème.
De TIME producten onder de loep
Voor iedereen de perfecte verzorging. De TIME producten werden ontwikkeld voor elke periode in
het leven van een vrouw: of ze nu tekenen van een verouderende huid wil laten verdwijnen, kiest
voor hydratatie of meer zachtheid, haar huid wil boosten, verstevigen of versoepelen.

Verstevigende Dagcrème Tegen Huidveroudering TIME
Deze nieuwe crème vormt een beschermende laag voor de huid waarmee je vlot de winter
trotseert!
Een antiverouderingsverzorging met een lichte gelcrèmetextuur die de huid steviger maakt en
rimpels vermindert. De huid ziet er steviger en jonger uit.
De belangrijkste actieve ingrediënten:
Bruinwierextract: draagt bij tot de stevigheid, hydratatie en elasticiteit van de huid,
revitaliserend effect
Korenbloemextract: vermindert vlekken, doet de huid stralen en verstevigt ze
Hyaluronzuur: zorgt voor een krachtige hydratatie van de huid
Een bewezen werking (*):
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hydrateert de huid voor de volle 100%
vermindert zichtbare poriën met 95%
boost de elasticiteit van de huid met 95%
maakt de huid met 90% gladder
tot 80% stralendere teint
*test uitgevoerd met een panel van 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen

Hydraterende Nachtcrème Tegen Huidveroudering TIME
In enkele woorden: een antiverouderingsverzorging met een zachte, romige textuur die de huid
steviger maakt en rimpels vermindert. 's Ochtends is de huid geregenereerd en steviger. De teint is
stralender.
De belangrijkste actieve ingrediënten:
Korenbloemextract: vermindert vlekken, doet de huid stralen en verstevigt ze
Glucuronzuur: verzacht rimpels, hydrateert zowel de oppervlakkige als diepere huidlagen,
verhoogt de soepelheid en de weerstand van de huid.
Een bewezen werking (*):
hydrateert de huid voor 100%
maakt de huid 100% zachter
maakt de huid 100% gladder
maakt de huid 95% steviger
tot 95% stralendere teint
* test uitgevoerd met een panel van 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen
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Corrigerend & Perfectionerend Serum Tegen Huidveroudering TIME
Een antiverouderingsverzorging die rimpels onmiddellijk vermindert. Dit geconcentreerde serum
maakt de huid direct gladder en deze wordt zichtbaar gelift. Dag na dag worden rimpels opgevuld,
de teint is stralend en de huid steviger.
De belangrijkste actieve ingrediënten:
Korenbloemextract: vermindert vlekken, doet de huid stralen en verstevigt ze
Wu-Zhu-Yu extract: stimuleert de microcirculatie, vitaliseert de huid
Extract van rode alg: heeft een liftend en verstevigend effect
Hyaluronzuur & glycerine: zorgen voor een krachtige hydratatie van de huid

Een bewezen werking (*):
hydrateert de huid voor maar liefst 95%
tot 90% minder zichtbare poriën
tot 85% stralendere teint
maakt de huid tot 85% steviger
maakt de huid tot 85% gladder
* test uitgevoerd met een panel van 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen
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Corrigerende Oogcontourcrème Tegen Huidveroudering TIME
Een totaalverzorgingsproduct met een verfijnde, superfrisse textuur. Het strijkt de huid glad en
vermindert rimpels, tekenen van veroudering, wallen en kringen voor een jongere, gelifte uitstraling.
De masserende applicator zorgt dankzij zijn koelheid en ongeëvenaarde textuur voor een direct
zichtbaar effect.
De belangrijkste actieve ingrediënten:
Korenbloemextract: vermindert vlekken, doet de huid stralen en verstevigt ze
Zijdeboomextract: lift de bovenste oogleden, vermindert kraaienpootjes, verzacht kringen en
vermindert de wallen onder de ogen

Een bewezen werking (*):
maakt de oogcontour meteen 100% gladder
verkwikt oogcontour voor 100%
hydrateert oogcontour voor 100%
vermindert tekenen van vermoeidheid met 95%
vervaagt wallen en kringen met 90%
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* test uitgevoerd met een panel van 20 vrijwilligers gedurende 28 dagen

De nieuwe anti-aging lijn TIME van ICI PARIS XL is vanaf april uitsluitend verkrijgbaar in alle
ICI Paris XL filialen vanaf €16,95 tot €19,95.

Het volledige persdossier is via deze link te downloaden.
Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, interview aanvragen en/of samenwerkingen:
Judy D'Jong
judy@oona.be
+32(0)478 63 20 85

Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 90

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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