




de natuurlijke basis voor  
een goede huidverzorging

Puur, effectief, duidelijk en overzichtelijk, dat is Extenso Skincare ten voeten uit. Deze complete 

huidverzorgingslijn biedt voor elke leeftijd en ieder huidtype volledige programma’s hoogwaardige 

huidverzorgingsproducten aan. Extenso Skincare helpt de huid gezond, fit en stralend te houden.

Kenmerken van Extenso Skincare zijn:

• Kwalitatief hoogwaardig

• Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten

• Rijk aan natuurlijke werkstoffen en vitaminen 

• Geen overbodige geur- en kleurstoffen 

• Dierproefvrij 

• Milieuvriendelijke verpakking

Extenso Skincare; omdat onze huid het waard is dagelijks optimaal verzorgd, gevoed en 

beschermd te worden. 



Extenso werkt uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde, huidvriendelijke en

hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten en vitaminen. Extenso kiest bewust voor

milde, en bij voorkeur voor natuurlijke conserveringsmiddelen en dat alles in

minimale percentages. Op deze manier creëren we veilige en betrouwbare 

producten en minimaliseren we de kans op het veroorzaken van reacties. 

Extenso verwerkt geen minerale oliën, overbodige parabenen en dierlijke 

ingrediënten in de producten en test niet op dieren.

de ingrediënten



“Er worden geen dierlijke ingrediënten gebruikt en de  
     Extenso Skincare producten worden niet op dieren getest”



Voordat verzorgende producten aangebracht worden, is het van belang dat de 

huid wordt ontdaan van vuildeeltjes, transpiratie en make-up. Reinig daarom 

de huid zowel ‘s ochtends als ‘s avonds, alleen dan bereiken de verzorgende 

producten het gewenste effect en kunnen voedende, hydraterende en bescher-

mende werkstoffen optimaal door de huid worden opgenomen.

reinigingsproducten



Deze Eye Make-up Remover 
is speciaal ontwikkeld voor 
een effectieve reiniging van 
de kwetsbare huid van ogen 
en lippen. Make-up wordt 
verwijderd zonder dat de 
gevoelige huid van de ogen en 
lippen extra belast wordt. Ook 
geschikt voor lensdragers.

EYE MAKE-UP 
REMOVER

alle huidtypen

Een zachte reinigingsmelk die 
op milde en effectieve wijze 
vuil, onzuiverheden en make-up 
verwijdert. Soft Cleansing Milk 
is rijk aan natuurlijke hydrateren-
de en verzorgende bestand-
delen die de huid in balans 
houden en de lipiden van de 
huidbarrière niet aantasten.

SOFT CLEANSING 
MILK

alle huidtypen

Deze zeepvrije, mousserende 
formule lost onzuiverheden op 
en verwijdert op een efficiënte 
wijze vuil en make-up. Na 
vermenging met water vormt 
de gel een romig schuim dat 
de huid perfect reinigt zonder 
haar uit te drogen en uit balans 
te brengen.

FOAMING  
CLEANSING GEL

gecombineerde tot vette huid

Deze hydrofiele olie reinigt met 
haar natuurlijke bestanddelen 
de huid op een bijzonder 
zachte wijze. Na vermenging 
met water ontstaat er een lichte 
emulsie die de natuurlijke elasti-
citeit en vochtigheidsgraad niet 
aantast en op een milde wijze 
vuil en make-up verwijdert.

HYDRO  
CLEANSING OIL

rijpere/droge/gevoelige huid



Dieptereinigers verwijderen op een milde wijze dode 

huidcellen, reinigen de huid grondig en activeren de 

huidfuncties.

De huid krijgt een zuivere en frisse teint en is goed 

voorbereid voor opname van werkstoffen. 

Gebruik een dieptereiniger één à twee keer per week. 

Vermijd altijd de tere huid rond de ogen.

diepte reiniging



Een milde peeling, op basis van 
fruitzuur en fijne slijpdeeltjes.
Onzuiverheden en dode 
huidcellen worden intensief 
verwijderd en de huidfuncties 
worden gestimuleerd. Pure
Active Peeling bevat natuurlijke, 
vochtbindende bestanddelen
die de huid een fris en stralend 
aanzien geven.

PURE ACTIVE
PEELING

normale tot vette huid

De Delicate Lysing tast, met 
behulp van fruitzuur, op een 
huidvriendelijke manier de dode
huidcellen aan waardoor deze 
eenvoudig te verwijderen zijn. 
Door de milde samenstelling, 
de toevoeging van Aloë Vera, 
Allantoïne en vochtbindende 
bestanddelen, houdt Delicate
Lysing de huid in balans.

DELICATE
LYSING

rijpere/droge/gevoelige huid

Deze frisse, schuimende reini-
gingsgel reinigt op een milde
wijze de huid en bevat fijne slijp-
deeltjes die de dode huidcellen 
verwijderen en de huidfuncties 
stimuleren. Door de toevoeging 
van Jojoba voelt de huid na 
gebruik fluweelzacht aan en 
wordt de vochtbalans op peil 
gehouden.

GENTLE
SCRUB WASH

normale tot vette huid



Gebruik ‘s ochtends en ‘s avonds na de reiniging 

altijd een lotion. Lotions verfrissen de huid en 

stimuleren de huidfuncties. Tevens wordt de na-

tuurlijke zuurmantel in balans gebracht en wordt 

de zuurstofopname bevorderd. Hierdoor voelt de 

huid zuiver en fris aan en is goed voorbereid om 

verzorgende producten op te nemen.

lotions

Deze milde, verfrissende 
lotion is vanwege haar intensief 
kalmerende en verzachtende 
werking een weldaad voor alle 
huiden. Intense Soft Lotion 
bevat natuurlijke werkstoffen 
als Allantoïne en Aloë Vera. 
Vochtbindende en zuurgraad 
herstellende bestanddelen  
zorgen voor een natuurlijke 
balans van de huid.

INTENSE SOFT 
LOTION

alle huidtypen



Deep Purifying Lotion zuivert en 
verfrist de huid. De lotion bevat 
hoogwaardige bestanddelen die 
de talgproductie reguleren en 
de zuurgraad in balans houden. 
Natuurlijke werkstoffen zorgen 
voor een adstringerende en 
ontstekingremmende werking. 
Deep Purifying Lotion laat de 
huid fris en zuiver aanvoelen 
zonder haar uit te drogen.

DEEP PURIFYING 
LOTION

gecombineerde tot vette huid

Deze lotion op basis van 
Aloë Vera en fruitzuren werkt 
verzachtend, kalmerend, 
ontstekingremmend en sterk 
vochtbindend. De Effective 
Recover Lotion herstelt het 
natuurlijk evenwicht van de 
huid en brengt de zuurmantel 
weer in balans. Na gebruik is 
de huid perfect voorbereid voor 
opname van voedende 
en verzorgende werkstoffen.

EFFECTIVE  
RECOVER LOTION

rijpere/droge/gevoelige huid



Aanvullend op de dagelijkse verzorging biedt Extenso Skincare verschillende 

maskers. De werking van een masker is intensiever dan die van een crème. 

Extenso Skincare maskers bevatten een hoge concentratie werkstoffen 

welke de huid intensief verzorgen. Geef de huid één à twee keer per week 

de belangrijke aanvulling van verzorgende en kalmerende werkstoffen.

maskers



Het Intense Moisture Mask 
bevat hoogwaardige, natuurlijke 
ingrediënten die de vochtarme 
huid intensief voeden en de na-
tuurlijke vochtbalans herstellen. 
Intense Moisture Mask stimu-
leert het herstellende vermogen 
van de huid en beschermt haar 
tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf. Na de inwerktijd zal 
de huid weer zacht en soepel 
aanvoelen.

INTENSE 
MOISTURE MASK

alle huidtypen

Dit hoogwaardig, vitaliserend
masker bevat hoogwaardige,
natuurlijke ingrediënten
waaronder Natural Nutrition
Factor Complex. Dit complex
voedt de huid, verzacht lijnen
en rimpels en voorkomt de
vorming van nieuwe rimpels.
Revitalising Mask verbetert de
weefselspanning en activeert
de celstofwisseling. Een doffe
huid maakt plaats voor een
stralende, frisse teint.

REVITALISING 
MASK

droge/rijpere huid

Door de intensief zuiverende 
werking van dit masker wordt 
de huid binnen 5 minuten 
grondig gereinigd en ontdaan 
van overtollig talg en onzuiver-
heden. Natuurlijke ingrediënten 
zorgen voor een ontsteking- 
remmende, talgregulerende en 
herstellende werking. 
Quick Purifying Mask laat de 
huid weer fris en zuiver aanvoe-
len en zorgt voor een stralende, 
matte teint.

QUICK PURIFYING 
MASK

normale tot vette huid

Dit masker bevat een 
uitgebalanceerd “Anti Irritant 
Complex”. Dit complex zorgt 
ervoor dat de huid ontspant en 
de geïrriteerde huid kalmeert 
en verzacht. Calming Skin 
Mask gaat roodheid tegen, 
werkt ontstekingremmend en 
laat tekenen van vermoeidheid 
verdwijnen. De huid voelt zacht 
en ontspannen aan.

CALMING SKIN 
MASK

gevoelige, geïrriteerde huid



Dagelijks wordt de huid blootgesteld aan 

diverse factoren die de huidfuncties  

verstoren. Beschermen, verzorgen en 

herstellen is daarom van essentieel be-

lang. Extenso Skincare crèmes bevatten 

hoogwaardige ingrediënten die de huid 

zowel ‘s nachts als overdag beschermt 

en verzorgt. Alle crèmes zijn voorzien van 

UV-filters (SPF 6) die vroegtijdige veroude-

ring van de huid door zonlicht tegengaan.

crèmes

Deze exclusieve crème is 
speciaal ontwikkeld voor de 
tere, gevoelige huid rondom 
de ogen. Eye Repair Complex 
verbetert de elasticiteit en de 
veerkracht van de huid en re-
duceert de eerste tekenen van 
huidveroudering. Eye Repair 
Complex geeft de vermoeide 
en gespannen oogomtrek een 
frisse uitstraling.

EYE REPAIR 
COMPLEX

alle huidtypen

Intense Skin Moisturiser is een 
zijdezachte, verfrissende crème 
met intensief hydraterende 
bestanddelen en natuurlijke 
ingrediënten als Panthenol, 
Lemon Balm en Allantoïne. 
Intense Skin Moisturiser ver-
sterkt de vitaliteit van de huid 
en helpt haar te beschermen 
tegen vrije radicalen. 
Het resultaat: de huid ziet er fris 
en stralend uit.

INTENSE SKIN 
MOISTURISER

alle huidtypen

Deze lichte, maar zeer effectie-
ve crème helpt op natuurlijke 
wijze overvloedige talgproductie 
te normaliseren en het vocht-
gehalte van de huid op peil te 
houden. Naast een matterende 
werking heeft Purifying Cream 
tevens een herstellende en 
ontstekingremmende werking. 
Purifying Cream draagt bij aan 
een zachte, comfortabele, 
matte huid.

PURIFYING 
CREAM

gecombineerde tot vette huid



Rijke handcrème voor de  
dagelijkse verzorging van de 
handen. De handcrème trekt 
snel in en maakt door de effec-
tieve formule de droge, schrale 
huid weer soepel en glad. De 
crème is tevens te gebruiken 
voor het verzachten van ruwe 
plekken en lichte eczeem-
plekken. Verwen uw handen 
dagelijks met deze weldaad.

ALOE VERA  
HAND CREAM

alle huidtypen

Rich Revitaliser bevat het 
hoogwaardige Natural Nutrition 
Factor Complex. Dit complex 
voedt de huid, gaat vervroegde 
huidveroudering tegen en 
verzacht lijnen en rimpels. 
Rich Revitaliser verbetert de 
weefselspanning, hydrateert en 
activeert de celstofwisseling. 
De huid voelt steviger en zach-
ter aan en is zichtbaar jonger 
en levendiger.

RICH 
REVITALISER

droge/rijpere huid (dagverzorging)

Deze ultra rijke crème is de  
oplossing voor de veeleisen-
de,  rijpere huid. Ultra Rich 
Revitaliser bevat hoogwaardige 
werkstoffen die de huid voeden 
en het celvernieuwingsproces 
stimuleren. Vervroegde huidver-
oudering wordt tegengegaan 
en rimpels en lijntjes worden 
verzacht. De huid wordt zicht-
baar gladder en zachter en ziet 
er jonger en stralender uit.

ULTRA RICH 
REVITALISER
zeer droge/rijpere huid  
(nachtverzorging)

Deze luchtige fluid is verrijkt 
met een unieke combinatie van 
voedingsstoffen, vitaminen en 
vochtbindende elementen. De 
combinatie van antioxidanten 
en UV filters verzachten lijntjes 
en gaan vroegtijdige huidverou-
dering tegen. De veeleisende 
huid krijgt extra energie om 
haar soepelheid, en stralende 
teint te verbeteren.

ENERGY 
BOOSTER

vermoeide/veeleisende huid

Deze crème is een ware wel-
daad voor de snel geïrriteerde 
en gevoelige huid en bevat een 
uitgebalanceerd “Anti Irritant 
Complex” die de huid volledig 
tot rust brengt en irritaties en 
roodheid vermindert. 
De crème herstelt de huid 
en verhoogt haar weerstand. 
Tekenen van vermoeidheid 
verdwijnen, de huid voelt zacht 
en glad aan.

DELICATE 
CALMING CREAM

gevoelige, geïrriteerde huid



Soms zijn er omstandigheden waarbij de huid meer verzorging nodig heeft. 

Bijvoorbeeld bij weerstandsvermindering, beschadiging of verlies van vitaliteit 

en energie. De specials van Extenso Skincare bevatten een hoge concentratie 

werkzame bestanddelen die de huid sterk voeden. De meeste specials zijn 

geschikt onder een masker, als dagelijkse aanvulling onder de crème, of als 

kuurbehandeling.

specials



Deze multifunctionele emulsie 
bevat een hoge concentratie 
vitaminen en werkstoffen die 
de huid intensief voeden, 
verzorgen en hydrateren. Aloe 
Vit Emulsion geeft de huid 
nieuwe energie en verbetert de 
gehele structuur en uitstraling. 
De emulsie is geschikt als 
bodyverzorging en tevens de 
perfecte nachtverzorging voor 
de veeleisende huid.

ALOE VIT 
EMULSION

alle huidtypen

Deze pure, intensieve olie 
herstelt de gespannen huid en 
maakt haar soepel en zacht. 
Het verhoogt de weerstand 
van de huid, verstevigt de 
structuur en gaat vroegtijdige 
huidveroudering tegen. Rene-
wing Vitamin-E Oil is uitermate 
geschikt voor massage, als 
bodyverzorging en als inten-
sieve nachtverzorging voor de 
droge, schilferige huid.

RENEWING 
VITAMIN-E OIL

alle huidtypen

Extenso Skincare biedt een 
uitgebreid assortiment aan 
actieve werkstoffen in serum 
en ampul verpakking. Deze 
serums en ampullen kunnen 
gebruikt worden als regelmatige 
kuurbehandeling, als aanvulling 
op de dagelijkse gezichtsver-
zorging of bij speciale belasting 
van de huid. Vraag uw schoon-
heidsspecialist naar de ampul 
voor uw huidtype.

SERUMS & 
AMPULLEN

alle huidtypen

Vitamin E-nergy Capsules 
bevatten exclusieve Amandel 
en Avocado oliën die de huid- 
functies stimuleren, hydra-
teren en het afweersysteem 
verhogen. Hoogwaardige werk-
stoffen bestrijden de eerste te-
kenen van huidveroudering en 
geven de huid nieuwe energie 
en elasticiteit. Na gebruik ziet 
de huid er fris en stralend uit.

VITAMIN E-NERGY 
CAPSULES

alle huidtypen



niemand kent uw huid beter dan  
uw schoonheidsspecialist

Extenso Skincare producten worden uitsluitend verkocht binnen de professionele schoonheidssalon. Alleen de schoonheidsspecialist is 

in staat om de huid optimaal te beoordelen, haar conditie te bepalen en daarbij de juiste producten te adviseren. De schoonheidssalon 

is daarom bij uitstek de beste plaats om huidverzorgingsproducten aan te schaffen. Omdat iedere huid uniek is en bepalend voor uw 

uitstraling, vraagt deze om persoonlijk aangepaste huidverzorging. In de schoonheidssalon wordt de tijd genomen om uw persoonlijke 

wensen te bespreken en uw huidconditie te bepalen. Specifiek voor uw huid wordt een complete behandeling samengesteld.  

Een behandeling met Extenso Skincare producten die uw huid voeden, beschermen en verzorgen, afgestemd op uw wensen en ter  

verbetering van uw huidconditie. Dit alles in combinatie met een gevoel van welzijn en heerlijke ontspanning.

Mogelijke behandelingen met Extenso Skincare zijn: 

• Hydraterende en celvernieuwende behandelingen 

• Liftende en verstevigende behandelingen

• Vitamine behandelingen 

• Sensitieve behandelingen 

• Zuiverende en hydraterende behandelingen

• Ontstressende en vitaliserende behandelingen

• Mini Face Lift behandelingen



“Onze huid verdient het om dagelijks optimaal
          verzorgd, gevoed en beschermd te worden”



uw Extenso Skincare specialist:

www.extenso-skincare.nl


