


THE ANTI-AGING AUTHORITY

HydroPeptide combineert sinds 2004 op sublieme wijze de kracht 
van water (hydratatie) en intelligente technologie (peptiden). 

Niet verwonderlijk met zijn thuishaven in Seattle, 
waar water deel uitmaakt van het dagelijkse leven en 

high tech in het DNA van de stad verweven zit. 
 

Met meer dan 60 peptiden (celboodschappers), 
 antioxidant-rijke botanische stamcellen, groeifactoren en 

hyaluronzuur, bieden onze award-winnende producten gerichte 
en resultaat-gedreven oplossingen. Dit voor zowel dagelijkse als 

professionele verzorgingen. Voor alle huidtypes. Gender-less.

ONZE SPECIALISATIE IN 
EPIGENETICA

Ons team van wetenschappers maakt gebruik van de principes 
achter epigenetica om de meest innovatieve formules te creëren. 

Deze zijn van invloed op de cellulaire gezondheid en helpen de 
huid om er jonger uit te zien -van binnenuit-. Epigenetica stelt het 

lichaam in staat om nuttige activiteiten zoals collageenproductie en 
celvernieuwing opnieuw in te schakelen en ongewenste reacties zoals 

hyperpigmentatie en gevoeligheid uit te schakelen.





Ontwikkeld door 
Genetici 

 
Onze genen bepalen 

hoe we eruit zien en de 

leeftijd van onze huid. 

Maar dat is niet alles. 

Door de epigenetische 

wetenschap kunnen we 

onze genen beïnvloeden 

door het aanswitchen 

van de gezonde 

huidfuncties en het 

uitswitchen van slechte 

huidfuncties.

Klinische 
Resultaten 

 
Een van de meest 

effectieve epigenetische 

hulpmiddelen in de 

huidverzorging zijn peptiden. 

Dit zijn kleine ketens van 

aminozuren die invloed 

hebben op de cellulaire 

gezondheid. Wij creëren 

innovatieve, synergetische 

formules met een uniek inzicht 

in hoe elke peptide 

functioneert en leveren zo de 

meest doeltreffende klinische 

resultaten.

Luxueuze 
Ervaringen 

 
Onze formules omhullen 

de huid met fijne texturen 

en therapeutische geuren 

die onmiddellijk 

zichtbare resultaten 

opleveren. We willen dat 

je geniet van het gebruik 

van onze producten 

zodat je tijdens je 

huidverzorgingsmoment 

een fantastische beleving 

ervaart.

Genetisch ontwikkelde huidverzorging 
met klinische resultaten verpakt in een 

luxueuze ervaring





Seeing is believing
Aanbevolen door wetenschappers. 

Klinische resultaten die je effectief kan zien in de spiegel.

EYE AUTHORITY
Fijne lijntjes

POWER SERUM + POWER LIFT 
Fijne lijntjes & rimpels

VOOR VOORNA NA

91% van alle consumenten 
vindt dat fijne lijntjes 

minder zichtbaar waren 
na slechts 2 weken.

100% van alle consumenten 
zag een vermindering in 

fijne lijntjes en rimpels 
na slechts 4 weken.



Anti-Wrinkle I Micro-Collection

Onze bestselling anti-wrinkle collectie vervaagt fijne lijntjes en rimpels.
Deze essentials egaliseren je teint, zorgen voor stevigheid en

helderheid en maken je huid terug voller en meer gehydrateerd.

EXFOLIATING CLEANSER - 200 ml
Diepgaande anti-aging reiniging met exfoliërende
jojobakorrels zorgt voor een zuivere en stralende teint.
Deze cleanser bevordert bovendien ook de celvernieuwing 
en bevat collageen-stimulerende peptiden.

PRE-TREATMENT TONER - 200 ml
Deze huidverjongende toner heeft een licht peelend effect 
dankzij de sinaasappelstamcellen, terwijl hij de huid
opheldert en egaal maakt. Onzuiverheden en make-up
restjes worden op zachte wijze verwijderd.

HYDROSTEM SERUM - 30 ml
Anti-pollutie serum voedt en beschermt tegen vrije
radicalen. Plumpende peptiden herstellen de huid
waardoor rimpels en fijne lijntjes vervagen.
Dit serum hydrateert, verjongt en herstelt je huid.

POWER SERUM - 30 ml
Krachtig anti-aging serum met botox-like peptiden die
rimpels en fijne lijntjes verminderen. Verbetert de
huidconditie onmiddellijk waardoor een stevigere en
jeugdigere verschijning tevoorschijn komt.

FACE LIFT - 30 ml
Ultralichte verzorgingscrème die de huid beschermt
tegen vrije radicalen met maar liefst 16 antioxidanten en 
externe agressors zoals vervuiling uit je omgeving. Herstelt 
de stevigheid van de huid en verbetert zichtbaar rimpels en 
ouderdomsvlekken.



POWER LIFT - 30 ml
Heerlijk romige anti-aging crème voor intense hydratatie 
van je huid. Deze verzorging pakt alle zichtbare tekenen 
van veroudering en een droge huid aan dankzij onder 
andere ananas ceramiden.

MIRACLE MASK - 15 ml
Dit “mirakel” masker creëert een jeugdigere, stralende 
glow, verwijdert onzuiverheden en minimaliseert de
poriën door de zuiverende klei. Peptiden en hyaluronzuur 
liften, verstevigen en hydrateren de huid. 

FIRMA BRIGHT - 30 ml
Deze superkrachtige booster met 20% vitamine C
bevat bovendien zowel antioxidanten die vrije radicalen
bestrijden als boostende peptiden die je huid beschermen 
en doffe teint, fijne lijntjes en rimpels verminderen.

EYE AUTHORITY - 15 ml
Deze luxueuze oogcrème verheldert donkere kringen en 
vermindert lijntjes, rimpels en wallen. Verbetert de
bloedcirculatie, voorkomt vochtophoping en beschermt 
tegen schade door vrije radicalen voor een stralende blik.

POLYPEPTIDE COLLAGEL+ EYE MASK - 8 x 2 st.
Frisse hydrogel oogmaskers met innovatieve ingrediënten. 
Belangrijke collageenondersteunende peptiden en
hydraterende voedingsstoffen verminderen fijne lijntjes
en rimpels spectaculair in amper 20 minuten.

VITAL EYES - 10 ml
Een snel absorberend oogserum. De verkoelende
applicator masseert en bevat ontstekingsremmende
caffeïne om bloedcirculatie te stimuleren en vocht en 
afvalstoffen af te voeren, voor een gladdere, heldere en 
egale oogopslag. Dit serum pakt de meest vermoeide 
ogen aan! 







Anti-Wrinkle + Sensitive I Micro-Collection

The redness stops here!
Deze ultra-kalmerende collectie werkt op 3 niveaus om gevoeligheden 

te kalmeren, te hydrateren en rimpels en fijne lijntjes te verminderen. 

CLEANSING GEL - 200 ml
Een zachte all-in-one anti-aging reiniger die efficiënt alle
sporen van make-up en onzuiverheden verwijdert, zonder 
de huid uit te drogen.

SOOTHING SERUM - 30 ml
Dit anti-aging serum bevat kalmerende peptiden en
botanische stamcellen die zichtbaar roodheden
verminderen, terwijl deze de gevoelige of geïrriteerde
huid opnieuw comfort bieden. 

SOOTHING BALM - 88 ml
Deze 3-in-1 kalmerende en diep hydraterende balsem is 
speciaal ontwikkeld om de huid te beschermen, diep te
hydrateren en om het herstel van de huid te versnellen 
dankzij onder andere arnica, avocado- en kokosolie.

UPLIFT - 15 ml
Verstevigende ooggel die vermoeide ogen onmiddellijk
verzorgt, terwijl het wallen, droogtelijntjes en rimpels
zichtbaar vermindert. Perfect voor gevoelige ogen.

REJUVENATING MASK - 15 ml
Kalmerend en ontgiftend masker met zuiverende klei en
kalmerende peptiden. Brengt de gevoelige huid terug in 
balans en voorziet ze van een antioxidanten boost dankzij 
blauwe bessen. Voedt en herstelt de geïrriteerde huid.



Anti-Wrinkle + Clarify I Micro-Collection

Bye-bye puistjes! Deze krachtige verhelderende + anti-aging collectie 
pakt de meervoudige triggers van acné aan terwijl het de tekenen van 

fijne lijntjes en rimpels vermindert.

PURIFYING CLEANSER - 200 ml
Zuiverende reiniger die imperfecties wegwerkt en tekenen 
van veroudering aanpakt voor een frisse, heldere en
gehydrateerde huid.

CLARIFYING TONER - 60 pads
Huidvernieuwende alfa-hydroxyzuren en
poriënreinigende peptiden creëren een zuivere en
stralende teint. Deze verhelderende toner pads zijn
handig in gebruik.

REDEFINING SERUM - 30 ml
Dit vederlicht anti-aging serum bestrijdt puistjes dankzij 
salicylzuur en bevordert een gezonde, egale teint.
Vermindert dankzij peptiden zichtbaar fijne lijntjes
en rimpels.

AQUABOOST - 30 ml
Een lichte olie-vrije crème, perfect voor een vette,
gecombineerde of gevoelige huid met acné. Hydrateert, 
verzacht, verwijdert onzuiverheden en reguleert
(overtollig) sebum. Hydratatie met een matte finish.

SPOT CORRECTION - 15 ml
Gerichte oplossing voor puistjes en ontstekingen. De 
zuiverende formule helpt ontstekingen te verminderen, 
puistjes te bestrijden en de vorming ervan te voorkomen 
zonder de huid uit te drogen. 

BALANCING MASK - 15 ml
Dit anti-stress masker brengt de doffe huid in balans en 
revitaliseert de huid. Stamcelextracten zorgen tegelijkertijd 
voor een hydratatieboost. Kalmeert de huid die uit balans is 
dankzij kaoline klei.







Anti-Wrinkle + Detox I Micro-Collection

Zuiveren, ontgiften, verjongen en beschermen. Om ervoor te zorgen 
dat je huid optimaal functioneert en straalt.

HYDRAFLORA ESSENCE - 118 ml 
Anti-aging essence rijk aan pre- en probiotica om de huid 
in balans te houden, verhelderen en beschermen, de poriën 
te verfijnen en te zorgen voor een egale teint. Kokoswater 
zorgt voor een dorstlessend effect voor een vochtarme huid.

SOMNIFERA ROOT MIST - 100 ml 
Deze verfrissende mist is verrijkt met Somnifera Root 
extract dat krachtig beschermt tegen schadelijk blauw licht 
en luchtvervuiling. Perfect om op je desk te bewaren. 
Tip: gebruik het boven je make-up om deze te fixeren!

HYDROACTIV CLEANSE FACIAL TOWELETTES - 30 st 
In één beweging verwijderen deze micellaire 
reinigingsdoekjes met lichte textuur vervuiling en make-up 
terwijl ze beschermen tegen schade door vrije radicalen. 
Ze verhelderen de huid voor een gezonde gloed.

BAMBUSA BLACKHEAD BANISHER - 8 pads 
Dankzij bamboehoutskool en anti-bacteriële 
vulkanische as, minimaliseert deze zuiverende neusstrip 
de poriën rond de neus en zorgt voor minder zwarte 
puntjes. Verzorgende ingrediënten kalmeren gevoeligheden 
en roodheden.



Anti-Wrinkle + Restore I Micro-Collection

Wanneer de huid gestresseerd en aangetast is, heeft ze een echt 
hydratatiewonder nodig om te herstellen. 

CASHMERE CLEANSE - 200 ml 
Crème-achtige melkreiniger verwijdert zacht 
onzuiverheden zonder de huid uit te drogen. De huid 
blijft mooi dauwfris, levendig en perfect gehydrateerd.

MAKEUP MELT - 100 ml 
Lichte balsem met plantaardige reinigingsextracten die alle 
sporen van make-up en onzuiverheden verwijdert zonder 
de huid uit te drogen of te irriteren, zelfs voor de meest 
droge huid.

MOISTURE RESET - 30 ml 
Deze hydraterende, antioxidantrijke mix van 12 kostbare 
oliën houdt vocht vast en beschermt elk huidtype tegen 
omgevingsstressoren en vrije radicalen. Voeg enkele 
druppels toe aan elk product voor een hydratatieboost.

HYDRO-LOCK SLEEP MASK - 75 ml 
Dit slaapmasker bedekt de huid met een laagje intense, 
herstellende hydratatie tijdens je slaap. De huid zal er zacht, 
stralend en verfrist uitzien en zal ook zo aanvoelen dankzij 
dezelfde aminozuurverbinding als in ‘Koninginnebrij’.  

LIP SERVICE - 10 ml 
Een geavanceerd anti-agingbehandeling voor op en
rond de lippen die plumpende peptiden combineert met
hydraterende en gladmakende fruitextracten voor
onmiddellijke verlichting van droogheid en schilfers. 

LIP LOCK - 5 ml 
Dit lipmasker met avocado olie en karitéboter geeft de 
lippen een intense hydratatie waardoor ze soepel, zacht en 
geplumpt worden. Gebruik dagelijks om op termijn jongere 
en voller ogende lippen te krijgen.







Anti-Wrinkle + Protect I Micro-Collection

Wees een protect-ionist. Deze luxueuze lijn van zonneproducten
 beschermt, perfectioneert en voedt je huid van kop tot teen.

SOLAR DEFENSE TINTED SPF 30 - 50 ml
Deze olievrije zonnebescherming past zich aan de kleur 
van je gelaat aan, terwijl anti-aging ingrediënten, zoals Acaï,  
hydrateren, beschermen en de huid zichtbaar verbeteren. 
Beschermt tegen UVA, UVB en infraroodschade.

SOLAR DEFENSE NON-TINTED SPF 50 - 50 ml
Deze geavanceerde zonnecrème met bescherming SPF 50 
voor gelaat, hals en decolleté biedt bescherming tegen UVA, 
UVB en infrarood, terwijl de anti-aging ingrediënten
hydrateren, beschermen en de huid zichtbaar verbeteren. 

SOLAR DEFENSE BODY SPF 30 - 177 ml
Deze verfrissende spray voor het lichaam combineert
sunblock ingrediënten van biologische afkomst voor UVA, 
UVB en infrarood bescherming met een zoete geur van
passievrucht. Biedt 80 minuten waterbestendigheid.

NOURISHING GLOW - 100 ml
Deze voedende, lichte lichaamsolie zorgt voor een
satijnzachte hydratatie en een heldere huid. Draag dit aan 
het zwembad, op het strand of elke dag voor een stralende 
finish. 

SOLAR DEFENSE HAND GUARD - 75 ml
Deze luxueuze handcrème vermindert fijne lijntjes en
rimpels. Niacinamide egaliseert de teint en beschermt tegen 
schade door vrije radicalen. Titaniumdioxide en Zink oxide 
beschermen je handen tegen beschadiging van de zon.

SOLAR DEFENSE MINERAL SPF 30 - 100 ml
Deze zachte, minerale spray biedt bescherming tegen
UVA en UVB voor zowel het lichaam als het gelaat.
Aloë Vera en hyaluronzuur helpen je met een heldere teint en
beschermen tegen schade van vrije radicalen die fijne lijntjes 
en rimpels veroorzaken.



Targeted Solutions I Micro-Collection

It’s time to glow up! Deze youth boosters pakken specifieke
huidproblemen aan. Mix en match met 1 van de micro-collecties voor 

een gepersonaliseerde routine die perfect bij je huid past.

FIRM-A-FIX NECTAR - 50 ml
Luxueuze gel-serum voor hals en decolleté. Egaliseert en 
verstevigt met behulp van een epigenetische mix van
anti-zwaartekracht, anti-rimpel en collageen-stimulerende 
peptiden. Hydrateert, verheldert en vervaagt zonneschade.

PEEL 2 STEP - 2x30 ml
De Vitamine C-kristallen werken als een zachte
microdermabrasie en polijsten lijntjes en rimpels weg.
Bovendien zorgt de lichte, chemische peeling dat je
huid stevig en zijdezacht wordt.

5X POWER PEEL PADS - 30 pads
Zachte peelingsdoekjes met een mix van 5 krachtige 
exfoliators. Exfolieert, verheldert, maakt de huid glad en 
vermindert de zichtbaarheid van rimpels.

RADIANCE MASK - 15 ml
Dit glowboostende masker vervaagt pigmentatie terwijl 
het de hydratatie en de uitstraling bevordert dankzij
papaya en appelstamcellen. Verstevigende peptiden
verminderen fijne lijntjes en rimpels.

LUMAPRO-C SERUM - 30 ml
Verhelder je teint met dit hyperpigmentatie-corrector 
serum dat tevens strijdt tegen rimpels. Resultaat?
Een verbeterde huidtextuur en glow in overvloed.

FIRMING MOISTURIZER - 200 ml
Deze anti-aging crème voor het lichaam corrigeert
imperfecties zoals littekens, rimpels, verkleuringen en
striemen over het hele lichaam. 



NIMNI CREAM - 50 ml
Deze unieke crème,
ontwikkeld in samenwerking 
met Dr. Nimni maakt
de huid aanzienlijk voller
en elastischer door
het gepatenteerd
aminozuurcomplex.
Verhoogt de
collageenproductie
tijdens de nacht.

NIMNI DAY CREAM - 30 ml
Maakt de huid aanzienlijk voller en elastischer. 
Verhoogt de collageenproductie. Beschermt de 
huid tegen omgevingsfactoren. Aanbrengen na 
serum en voor dag- of nachtcrème.





Perfecting Gloss I Lip Enhancing Treatment

Deze plumpende gloss maakt de lippen
onmiddellijk volumineus dankzij de peptiden van rode chili peper.

Bovendien zorgen ze voor een langdurige hydratatie,
volheid en soepelheid.

BEACH BLUSH - 5 ml
Koraalkleurige plumpende lipgloss die je lippen voller 
maakt.

NUDE PEARL - 5 ml
Nude kleur met parelmoereffect om het licht mooi te
weerkaatsen en alle aandacht naar je lippen te trekken.

BERRY BREEZE - 5 ml
Prachtige kleur die een tint van blauw bevat om je tanden
op te helderen.

SANTORINI RED - 5 ml
Gesofisticeerde rode kleur met een vleugje shimmer. 

SUN-KISSED BRONZE - 5 ml
Mooie nude kleur zonder parelmoer.

PALM SPRINGS - 5 ml
Prachtige roze kleur die je gelaat onmiddellijk opheldert.



JOUW PERSOONLIJK 
VERZORGINGSRITUEEL VOOR 

EEN PRACHTIGE HUID
REINIGING:

MASKER:

MOISTURIZERS:

INSTITUUT:

WWW.HYDROPEPTIDE.BE

SERUMS:

OPMERKINGEN:

PEEL:

BOOSTERS:


