










Murad Professional 

Murad producten met krachtige formules, speciaal 

ontwikkeld voor Beauty Professionals 

Eye Lift Firming Treatment 

Een van Dr. Murads baanbrekende en 
meest gewilde anti-aging formules. Deze 
treatment doordrenkt de gevoelige huid rondom 
de ogen met een exclusieve en gepatenteerde 
formule. Lijntjes worden opgevuld, de huid 
gelift, verstevigd en verstrakt. Het resultaat: 
een aanzienlijke vermindering van fijne lijntjes 
en rimpeltjes. 

Eye Lift Firming Treatment 

Direct zichtbaar: de stevigheid 
van de huid is verdubbeld* 

Inclusief oogpads voor een optimaal resultaat. 

Direct resultaat 

Voor Na 

Niet geretoucheerde beelden 
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Soin Raffermissant 
et Liflant 

Pour Les Yeux 

*Individuele resultaten kunnen variëren. In een door Murad 
gesponsord onderzoek. 









Environmental Shield
®

Vermindert ouderdoms- en zonnevlekjes en verbetert de uitstraling 

Essential-C Cleanser 

1 
Een antioxidant rijke formule
die de door externe stress 
factoren beschadigde huid, 
reinigt en zuivert. 

2 Essential-C Toner 
Een verfrissende formule die 
de beschadigde huid 
verjongt en in balans brengt. 

3 lntensive-C
® 

Radiance Peel 
Een intensieve behandeling 
die de huid verheldert, 
verzacht en hydrateert, voor 

0 

een prachtige uitstraling. 
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Essential-C Daily 
Renewal Complex· 
Herstelt schade van de huid 
veroorzaakt door omgevings-
factoren. Vermindert zicht
baar fijne lijntjes met 17% al 
na één keer aanbrengen.* 
Vermindering van zonne
schade (hyperpigmentatie) 
met 46% in vier weken.* 

Advanced Active 
Radiance® Serum 
Verbetert uitstraling, stimuleert 
het natuurlijke beschermings
systeem van de huid tegen 
aanvallen van buitenaf en 
verbetert de celgroei om zicht- 
bare tekenen van huidver
oudering te verminderen. De 
helderheid, lichtheid en 
glans verbetert bij 60% in 
minder dan 1 week*. 

Mu rad. Mu rad 
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