
November 2007 

 

INJECTABLES @ HOME 
ANTI-WRINKLE SERUM 
een baanbrekende formule voor alle huidtypen 
 

 

Eindelijk is er een doeltreffend middel voor het zichtbaar 
verminderen van rimpeltjes. Een fenomenaal resultaat 
zonder vervelende bijwerkingen! Het revolutionaire serum 
van Bergman Beauty Care- Injectables @ Home -  biedt een 
oplossing voor rimpeltjes, lijntjes en kraaienpootjes zonder 
enige vorm van chirurgie.  

 

Natuurlijk staan deze lijntjes symbool voor alle ervaringen 
die we hebben opgedaan, maar eigenlijk zorgen ze er voor 
dat we er vermoeider uitzien dan we in werkelijkheid zijn, 
geven ze het gezicht een boze uitstraling of nog erger: we 
zien er veel ouder uit dan onze echte leeftijd! 

 

Met Injectables @ Home heeft Bergman Beauty Care een 
eigentijds thuisproduct gecreëerd om lijntjes en rimpeltjes in 
de huid op te vullen en de huid in optimale conditie te 
houden. Slechts een druppel van dit magische serum– en 
dus geen naalden of spuiten in een kliniek – geven dag na 
dag een jeugdigere uitstraling.  

 

Geïnspireerd door de cosmetische dermatologie vanuit 
BERGMAN BEAUTY CLINICS – waar rimpels worden 
verwijderd met hyaluronzuur en Botox®-injecties - en het 
daaropvolgende intensieve onderzoek, is het team van 
medisch specialisten er in geslaagd een nieuwe, exclusieve 
en baanbrekende formule te ontwikkelen.  Het resultaat? 
Een prachtige huid, zacht als zijde en mat als satijn! 

 

Het geheim van Injectables @ Home is een cocktail van 
actieve ingrediënten als hyaluronzuur, Ameliox (een 
Botox®-achtige substantie) en natuurlijk Beta Glucan – het 
ingrediënt van Bergman Beauty Care dat het 
immuunsysteem van de huid reactiveert en celvernieuwing 
stimuleert.  
 
Injectables @ Home is een extra wapen in de strijd tegen de 
beangstigende zwaartekracht waarmee iedere huid  een 
keer zal worden geconfronteerd. Injectables @ Home biedt 
een snelle en doeltreffende behandeling met langdurig 
resultaat. 



Bergman Skin Care Complex:  
 
 
���� Beta Glucan: stimuleert het huideigen 

afweermechanisme en bevordert hierdoor de stevigheid 
van de huid. Door de productie van huideigen stoffen te 
stimuleren wordt de elasticiteit verbeterd en wordt de 
huid gladder.  

 

���� Ameliox:  een antirimpel liposomencomplex dat 
bestaat uit carnosine en anti-oxidanten (Silymarine en 
Tocoferolen). Carnosine is een di-peptide en bestrijdt 
de effecten van glycatie (het proces waarbij eiwitvezels  
in de cel door suikermoleculen aan elkaar verkleven en 
verstijven waardoor de huid haar elasticiteit verliest en 
rimpels ontstaan). Het onderhoudsbindweefsel ontspant 
en vertraagt daarmee de vorming en verdieping van 
rimpels. Silymarine is de actieve stof uit de vrucht van 
de silybum marianum (ofwel Mariadistel) en is een 
belangrijke anti-oxidant. Het is een flavonoide die is 
samengesteld uit 4 isomeren: silybine, silychristine, 
silydianine, isosilybine. Het verzacht de huid waardoor 
roodheid wordt voorkomen en de teint wordt 
geëgaliseerd. 

 
���� Hyaluronzuur: gewonnen uit plantproteïnen. Deze 

bolletjes vullen zich met vocht zodra zij door de huid 
worden opgenomen. Door de snelle verandering in 
volume vullen de bolletjes rimpeltjes en lijntjes op in 
slechts een uur.  

 
���� Siliconen: de unieke eigenschappen van siliconen zijn 

dat ze de huid direct een zijdezacht gevoel geven en 
tevens een zeer sterk hechtend vermogen hebben 
waardoor ze functioneren als een ‘vocht agent’.  
Siliconen zijn zeer geschikt voor wondheling en kunnen 
op een gesloten wond worden aangebracht waardoor 
de huid beter en mooier zal genezen.  

 



GEBRUIK   
 
Reinig de huid met een Bergman Beauty Care product uit 
de Cleansing Care–lijn. Vervolg met de dagelijkse 
huidverzorging van Bergman Beauty Care. Breng 
vervolgens Injectables @ Home één of twee keer per dag 
lokaal aan op fijne lijntjes en rimpeltjes in het gezicht en/of 
de hals. 
 
KUUR:  
Injectables @ Home kan worden gebruikt als kuur. Voor 
een verzachtend effect op diepe lijntjes en met direct 
opvullend resultaat. Twee maal daags op de gereinigde 
huid aanbrengen voor of na het aanbrengen van de  
dagelijkse Bergman producten. 
 
BEAUTY FLASH:  
Voor een egale make-up kan Injectables @ Home worden 
aangebracht onder de make-up. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Bergman Beauty Care INJECTABLES @ HOME is vanaf 
december verkrijgbaar bij luxe parfumerie en 

gespecialiseerde schoonheidsspecialist voor €119 (15x1 ml). 
 
Voor meer informatie over INJECTABLES @ HOME of 
BERGMAN BEAUTY CARE, neem contact op met : 
ELHA COSMETICS, Léonie Prins 
0172-507442, lprins@elha-cosmetics.nl 


