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4. Voor welke huidtypen is Nimue geschikt
Nimue heeft een wetenschappelijk ontwikkeld 
behandelprogramma voor zowel thuis als 
professioneel gebruik. Dit programma bevat speciale 
producten voor de huid die beschadigd is door 
externe factoren, de probleemhuid, de huid met 
pigmentvlekken alsmede de interactieve lijn voor 
het onderhouden van de huid. Nimue kan gebruikt 
worden voor ieder huidtype en is gechikt voor 
iedereen. Uw Nimue specialist zal u advies geven en 
een passend programma aanbieden dat afgestemd is 
op uw specifieke behoeften.

3. 
 

Welke ingrediënten worden er in Nimue 
producten gebruikt?
Nimue gebruikt de nieuwste wetenschappelijk 
geteste ingrediënten van de hoogst mogelijke 
kwaliteit, gewonnen uit biotechnologische en 
natuurlijke bronnen. Zij worden op synergetische 
wijze gebruikt in innovatieve transfersystemen om 
specifieke huidcondities effectief te behandelen. 
De introductie  van Alpha Hydroxy Acids in de 
juiste hoeveelheid, combinatie en sterkte alsmede 
krachtige vitamine A en anti-oxidanten zoals Alpha 
Lipoic Acids, Vitamine C en E Esters, worden 
beschouwd als een van de meest essentiële 
doorbraken in geavanceerde huidverzorging. 
Ondersteunende ingrediënten zoals UV-filters, 
L-Ascorbic Acid, enzymen, pigmentremmers, 
peptiden en phytoceutische ingrediënten zoals soya 
en rijstproteïnen, Kigelia Afrikana en etherische 
oliën, werken samen om de huid te zuiveren, 
verfijnen en te vernieuwen tot in de diepere lagen 
van de huid.

vraag & antwoord

1. 

2.
 

Wat is een cosmeceutical?
Het gebruik van traditionele schoonheidsproducten 
geven vaak niet het gewenste resultaat, de 
mogelijkheden zijn beperkt. Een cosmeceutical 
daarintegen behandelt de schade in of op de huid 
effectief en creëert een gezonde huid door actieve 
huidverjonging (rejuvenation).

Wat maakt Nimue zo anders?
Nimue’s nieuwe generatie derma-cosmeceuticals 
zijn therapeutische producten met farmaceutische 
voordelen. Deze producten zijn in staat om de structuur 
en de biologische functies van de huid te beïnvloeden, 
wat een zichtbaar gezonde en optimaal functionerende 
huid als resultaat heeft.
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Nimue staat voor:
• voorkomen van beschadiging van de jonge huid door 
 externe factoren 
• behandeling van de beschadigde huid door externe  
 factoren 
• voorkomen van verdere schade na het herstel van de  
 huid
• behandeling van de probleemhuid
• behandeling van hyperpigmentatie of pigmentvlekken
• onderhouden en behouden van een gezonde huid
• behandeling van de gevoelige huid
• behandeling van kleine oneffenheden op de huid

Wat kunt u van Nimue verwachten?
• herstel van de natuurlijke vitaliteit
• toename van de elasticiteit van de huid
• vermindering van fijne lijntjes en rimpels
• een jongere, gezondere en stralende huid
• normalisering van de talghuishouding
• reductie van hyperpigmentatie
• in balans brengen van de probleemhuid
• verfijnen van de huidstructuur

De waarden van het merk Nimue
• wereldwijd bekend om haar vergevorderde   
 huidverjongingstechnologie
• een uniek concept met een eenvoudige benadering 
  van huidverzorging en behandeling
• resultaatgericht
• unieke verpakking, inclusief navulverpakking
• producten zijn getest in vitro en in vivo
• non-stop onderzoek en ontwikkeling
• wetenschappelijke innovatie en kwaliteit
• hoogste standaard in kwaliteitscontrole, veiligheid en  
 wettelijke eisen
• producten bevatten geen agressieve stoffen, 
 minerale oliën, lanoline, formaldehyde 
 of synthetische geurstoffen
• producten zijn niet getest op dieren
• verpakking is recyclebaar
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behandelprincipes van nimue

rejuvenation (verjonging)

Actieve ingrediënten worden ingezet om de gezondheid 
van de huid te stimuleren en te activeren waardoor de 
huid structureel verbetert. Zoals Alpha Hydroxy Acids, 
Vitamine A Ester, Peptiden en DMAE. De drievoudige 
combinatie van AHA’s is effectiever dan alle andere 
combinaties. Dit brengt een synergetische actie teweeg 
en stimuleert overige individuele zuren. De AHA’s zijn 
gebufferd tot een optimale pH-waarde, wat een maximaal 
peelende en stimulerende werking biedt.

restoration (herstel)

De producten bevatten wetenschappelijke 
vooruitstrevende ingrediënten, gewonnen uit bio-
technologische en natuurlijke bronnen, die in staat zijn 
de balans van de fysiologische functie van de huid te 
verbeteren.

sun protection (bescherming tegen de zon)

Bescherming tegen de zon (verminderen en voorkomen 
van schadelijke effecten van UV stralen op de huid) 
vormt een belangrijk deel van het Nimue Skin Health 
programma. Nimue’s wetenschappelijke onderzoek en 
ontwikkeling zorgt voor een veilige en hoge kwaliteit 
zonnefilters die gebaseerd zijn op een synergetische 
combinatie van ingrediënten. Dit levert samen met 
hydraterende en anti-ageings bestanddelen een optimale 
bescherming tegen schadelijke effecten van UVA en UVB 
stralen. Zonbescherming speelt ook een belangrijke rol 
bij het onder controle houden van pigmentatie en de 
gezondheid van de huid.

support system (ondersteuningssysteem)

Ingrediënten en producten die in synergie werken met 
de basis formules en behandelprincipes. Peptiden, soja 
en rijstproteïnen, phytosymbiont, pentavitin, Kigelia 
Afrikana, het anti-adipose complex en essentiële oliën 
optimaliseren en maximaliseren het algehele resultaat.

antioxidation (anti-oxidatie)

Krachtige Vitamine E en C Ester, L-Ascorbic Acid 
en superantioxidant Alpha Lipoic Acid hebben een 
synergetisch evenwicht wat de negatieve eigenschappen 
van vrije radicalen neutraliseert of vernietigt. Ook 
beschermt het de huid tegen vroegtijdige huidveroudering. 
Alpha Lipoic Acid heeft  ook een krachtige werking tegen 
roodheid.



Welke huidclassificatie heeft u?
Nimue heeft een speciaal ontwikkeld behandelprogramma 
voor alle huidclassificaties.
 

 Environmentally damaged 

 (beschadigde huid door externe factoren)

 Hyperpigmented (huid met pigmentvlekken)

 Problematic (onzuivere probleem huid)

 Interactive (gevoelige huid)

Deze unieke behandelprogramma’s zijn speciaal 
ontwikkeld voor iedere huidclassificatie en verdeeld in 
fases waarin u door de Nimue specialist geadviseerd en 
begeleid wordt.

nimue huidclassificaties 
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nimue skin health programme

Fase 1 | Basics
• Cleansing Gel
• Conditioner
• Nimue Day / Multi Day Plus
• Moisturiser Plus / Multi Night Plus
• SPF 40
• Exfoliating Enzyme

Fase 2 | Actives
• Active Lotion / Gel

Fase 3
• Professionele instituutbehandeling uit  
 het Nimue programma volgens advies  
 van een Nimue specialist

Fase 4
• Het onderhoud en support programma

Maintenance (onderhoud)
• Herhaling van één van de professionele  
 instituutbehandelingen

environmentally   
damaged skin

problematic 
skin

Fase 1 | Basics
• Cleansing Gel 
• Conditioner 
• Purifier
• SPF 40
• Exfoliating Enzyme

Fase 2 | Actives
• Active Gel

Fase 3
• Professionele instituutbehandeling uit  
 het Nimue programma volgens advies  
 van een Nimue specialist

Fase 4
• Het onderhoud en support programma

Maintenance (onderhoud)
• Herhaling van één van de professionele  
 instituutbehandelingen

Fase 1 | Basics
• Cleansing Gel
• Conditioner
• Day Fader
• Night Fader
• Night Fader Plus
• SPF 40
• Exfoliating Enzyme

Fase 2 | Actives
• Active Lotion / Gel

Fase 3
• Professionele instituutbehandeling uit  
 het Nimue programma volgens advies  
 van een Nimue specialist

Fase 4
• Het onderhoud en support programma

Maintenance (onderhoud)
• Herhaling van één van de professionele  
 instituutbehandelingen

hyperpigmented 
skin

interactive 
range

Fase 1 | Basics
• Cleansing Gel Lite
• Conditioner Lite
• Moisturiser Lite
• SPF 40
• Exfoliating Enzyme

Fase 2 | Actives
• Deze fase kan indien nodig worden  
 ingezet

Fase 3
• Professionele instituutbehandeling uit  
 het Nimue programma volgens advies  
 van een Nimue specialist

Fase 4
• Het onderhoud en support programma

Maintenance (onderhoud)
• Herhaling van één van de professionele  
 instituutbehandelingen
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De producten zijn gebaseerd op alle ingrediënten die 
zorgen voor een optimaal functionerende gezonde huid, 
geschikt voor ieder huidtype.

cleansing
Cleansing Gel
De huid wordt mild geëxfolieerd met de reinigende en 
milde Cleansing gel, die AHA’s bevat en geschikt is voor 
alle huidclassificaties.

Voordelen voor de huid
• pH 4.5 non-alkaline om te reinigen zonder de normale  
 pH waarde van de huid te verstoren.
• Celvernieuwing en stimulatie.
• Antioxidant Vitamine E Ester voorkomt vroegtijdige  
 veroudering.
• Hydrateert mild met een krachtige combinatie van  
 moisturisers.
• Verwijdert make-up en onzuiverheden.
• Zeepvrij
     

nimue product range
basics 
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Cleansing Gel Lite
Een zeer effectieve maar zachte, kalmerende en zeepvrije 
gel-reiniging. Geschikt voor ieder huidtype.

Voordelen voor de huid
• Polyhydroxy Acids zorgen voor een milde reiniging van  
 de huid.
• Antioxidant Vitamin E Ester voorkomt vroegtijdige  
 tekenen van huidveroudering.

Cleansing Milk
Bevat hydraterende melkpeptiden & Ceramide-3 om het 
natuurlijk evenwicht van de huid te herstellen. Geschikt 
voor de droge, gevoelige en volwassen huid.

Voordelen voor de huid
• Zachte en effectieve zeepvrije reiniging van make-up,
 oxidanten en onzuiverheden. Hypo-allergeen.
• Voor het behoud van de natuurlijke huidbarrière.

Eye Make Up Remover
De romige zeepvrije crème-reiniging verwijdert make-up 
van de ogen en de lippen effectief. Geschikt voor ieder 
huidtype.

Voordelen voor de huid
• Verzacht fijne lijntjes en rimpels.
• Verheldert het gebied rond de ogen.
• Bescherming tegen vrije radicalen.

conditioning
Conditioner
De conditioner is speciaal samengesteld om de 
verwijdering van dode huidcellen te stimuleren. De Alpha 
Hydroxy Acids geven de opperhuid haar stralende glans 
terug. Een belangrijke stap in de huidverzorging voor het 
actief herstellen van de huid.

Voordelen voor de huid
• Zachte verfrissing van de huid met essentiële oliën  
 van Tea tree en Petit Grain.
• Bevat een unieke combinatie van moisturisers en  
 natuurlijke vocht regulerende elementen om de huid  
 te hydrateren.
• De synergie van het AHA complex zorgt voor balans en  
 glans zonder dat de huid uitdroogt.

Conditioner Lite
Speciaal samengesteld om de gezondheid van de huid op 
milde wijze te verbeteren. De kalmerende, genezende en 
hydraterende werking herstelt en beschermt de huid.

Voordelen voor de huid
• Verfrist de huid en heeft een kalmerend, verzachtend  
 effect door kamille, arnica en groene thee extracten.
• Polyhydroxy Acids zorgen voor een milde exfoliatie en  
 regenereren de huid op milde wijze.

exfoliation
Exfoliating Enzyme
Het Exfoliating Enzyme verbetert de structuur, textuur en 
glans van de huid aanzienlijk. De combinatie van Papaya en 
Ananas enzymen zorgt ervoor dat dode huidcellen worden 
losgeweekt en nieuwe cellen worden aangemaakt. Belangrijk 
voor iedere huid.

Voordelen voor de huid
• Helpt het uiterlijk van iedere huid drastisch te   
 verbeteren.
• Unieke combinatie van fruitenzymen. Stimuleert de  
 afvoer van dode huidcellen zonder de huid onnodig te  
 belasten.



environmentally 
damaged skin
Nimue Day
Nimue Day is een dagcrème met een lichte structuur 
en een unieke combinatie van actieve ingrediënten 
die de huid beschermen en hydrateren.

Voordelen voor de huid
• Nimue Day bevat AHA’s en natuurlijke   
 vochtregulerende elementen om de huid gladder  
 en zachter te maken.
• Vitamine E Ester heeft een krachtige werking 
 die vrije radicalen elimineert zodat de huid haar  
 jeugdige  uitstraling behoudt.
• Lacto Complex reguleert de talgproductie
• De crème bevat een unieke mix van Aloë 
 Vera, Allantoin en aromatische extracten om   
 de huid gedurende de dag te beschermen.

Moisturiser Plus
Ontwikkeld om te ondersteunen bij het natuurlijke 
proces van hydrateren en verjongen van de huid. 
Ideaal voor een droge huid en een huid die door 
externe factoren beschadigd is.

basics

Voordelen voor de huid
• AHA complex om de fijne lijntjes te verminderen.  
 Vitamine A en C Esters verbeteren de teint van de huid  
 en maken de huid gladder. Lacto complex reguleert de  
 talgproductie. Bevat een unieke combinatie van  
 krachtige moisturisers en natuurlijke vochtregulerende  
 elementen om de huid maximaal te hydrateren. 

Multi Day Plus & Multi Night Plus
Een huidverjongende dag- en nachtcrème geschikt voor 
de droge huid met rimpels en verslapping. Een combinatie 
van geavanceerde ingrediënten uit de biotechnologie is 
verwerkt in een ultrazachte en romige basis. Krachtige 
lipiden en moisturisers zijn toegevoegd voor een 
aangenaam gevoel.

• Maakt de huid gladder en geeft de huid een frisse  
 uitstraling met meer volume.
• Verzacht en geeft onmiddelijk comfort aan de huid.
• Vermindert droogheid en werkt vochtregulerend. 
• Versterkt de natuurlijke beschermingsfunctie van de  
 huid en vermindert vochttekort.
•	 Vermindert	de	diepte	van	de	rimpels.	Verbetert	de		
 stevigheid van de huid.
•	 Resulteert	in	een	vitale	en	gezonde	huid.
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Night Fader Plus
Een innovatieve lichtgewicht formule die het pigment 
reguleert door middel van Nano-technologie. Ook heeft 
het anti-ageing elementen en wordt de huid gehydrateerd.

Voordelen voor de huid
• Het Nano-technology Transfersysteem biedt op een  
 snelle manier effectief resultaat.
• Geavanceerde pigmentregulerende ingrediënten zorgen  
 voor vermindering van pigmentvlekken en egaliseren de  
 kleur van de huid.
• Antioxidant Vitamine C en E Ester beschermen de huid  
 tegen irritatie en schadelijke effecten van vrije radicalen.

• Hydratatie zorgt voor een zachte en glanzende huid.

hyperpigmented skin
Day Fader
Een luchtige crème met een teintregulerende formule die 
de huid beschermt tegen vrije radicalen.

Voordelen voor de huid
• Synergetische mix van extracten om de huid te laten  
 stralen en de kleur van de huid te verbeteren.
• Vitamine C Ester laat de huid stralen en minimaliseert  
 de tekenen van het ouder worden.
• Vitamine E Ester beschermt de huid tegen schade  
 veroorzaakt door vrije radicalen.

Night Fader
Een actieve crème ideaal voor ‘s nachts, met een 
teintregulerende formule die de huid beschermt tegen 
vrije radicalen en hydraterende eigenschappen bezit.

Voordelen voor de huid
• Samengestelde combinatie van phyto-actieve en  
 biotechnologische extracten om de teint te verbeteren  
 en de kleur van de huid te egaliseren.
• Vitamine C Ester laat de huid stralen en minimaliseert  
 de tekenen van het ouder worden.
• Een unieke combinatie van krachtige moisturisers die  
 de huid verzachten, gladder maken en zorgen voor  
 een stralende en gehydrateerde huid, Het biedt  
 bescherming aan de huid.

10



Een actieve, effectieve aanvulling op het Skin Health 
programma om huidverjonging en het genezingsproces te 
bespoedigen.

Active Lotion
Een hoge concentratie van Alpha Hydroxy Acids en 
krachtige werkstoffen zorgen voor aanmaak van nieuwe 
cellen en een soepele huid. Zeer geschikt voor de 
beschadigde huid.

Voordelen voor de huid
• AHA Complex; een unieke combinatie van natuurlijk  
 gewonnen Glycol-, Citrus- en Melkzuur ondersteunt de  
 verjonging en versnelt het herstel.
• Glycolzuur exfolieert de huid en verzacht het   
     huidoppervlak.
• Melkzuur normaliseert de kleur van de huid.

Active Gel 
Bevat een hoge concentratie van Alpha Hydroxy Acids en 
wilgenschors extract. Deze optimaliseren de stralende 
glans van de huid. De Active Gel is zeer effectief voor de 
probleemhuid.

Voordelen voor de huid
• AHA Complex; een unieke combinatie van natuurlijk  
 gewonnen Glycol-, Citrus- en Melkzuur ondersteunt de  
 verjonging en versnelt het herstel.
• Wilgenschors extract exfolieert en verwijdert   
 oppervlakkig talg.

problematic skin
Purifier
Het zuiveren van de huid met deze dag- en nachtformule 
houdt het talggehalte van de huid onder controle.

Voordelen voor de huid
•	 AHA Complex exfolieert en verwijdert oppervlakkig talg.
•	 Tea Tree olie voorkomt verdere ontwikkeling van   
 onzuiverheden en stimuleert het genezenvan de huid.
•	 Lacto Complex reguleert de talgproductie.
•	 Een unieke combinatie van natuurlijke vochtregulerende  
 factoren die uitdrogen van de huid tegen gaan.
•	 Ingekapseld	Retinol	normaliseert	ophoping	van	dode		
 huidcellen.
 

interactive range
Moisturiser Lite
Een makkelijk door de huid op te nemen moisturiser met 
een drievoudige herhydraterende werking, die gebruikt 
kan worden voor ieder huidtype.

Voordelen voor de huid
•	 Het bevat een unieke combinatie van ingrediënten die  
 de vochtabsorptie op natuurlijke wijze vereenvoudigd.
•	 Natuurlijke fruitzuren om de structuur van de huid te  
 verfijnen en het vochtgehalte van de huid te verbeteren.
•	 Unieke natuurlijke hydraterende extracten voor een  
 continue hydratatie. Het vochtgehalte wordt 24 uur lang 
 op peil gehouden.

basics actives 
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boosters

Intensieve producten die zijn afgestemd op de specifieke 
wensen en behoeften van de huid.

Alpha Lipoic Activator
Een intensief verstevigend serum dat zorgt voor een stevige, 
elastische huid.

Voordelen voor de huid
•	 Alpha Lipoic Acid, een krachtige antioxidant, vermindert  
 schade veroorzaakt door vrije radicalen.
•	 Vitamine C Ester helpt om de schade veroorzaakt door 
 vrije radicalen tegen te gaan.
•	 DMAE heeft een verstevigend effect op de verslapte huid.

Multi Rejuvenating Serum
Een serum uit een nieuwe generatie multi-rejuvenating 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een maximale 
concentratie van Vitamine C en L-Ascorbic Acid, peptiden, 
mineraal complex en anti-rimpel ingrediënten die een 
ultieme huidverjonging bieden. Een multi-dimensionale 
benadering met een zeer hoge kwaliteit ingrediënten voor 
het behandelen van de beschadigde en ouder wordende 
huid.

Voordelen voor de huid
•	 Verstevigt, verzacht en laat de huid stralen.
•	 De contouren van het gezicht tonen zachter en zien er  
 jonger uit.
•	 Vermindert de fijne lijntjes en rimpels en voorkomt  
 een vale en vermoeide huid.

Super Hydrating Serum
Een boostende behandeling voor het verder hydrateren 
van de huid en anti-ageing support, voor ieder huidtype 
en huidconditie. Een geconcentreerd serum gebaseerd 
op hoge kwaliteit langdurig hydraterende ingrediënten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Nano-technologie 
transfersysteem om het resultaat te verbeteren.

Voordelen voor de huid
•	 Zorgt voor onmiddelijke hydratatie van de huid met  
 een zachte huid als resultaat.
•	 Door de huid goed te beschermen wordt een tekort  
 aan vocht voorkomen.
•	 Langdurige hydratatie en anti-ageing elementen  
 resulteren in een zachtere, soepelere en   
 gehydrateerde huid.
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eye

Corrective Serum
Een serum voor het herstellen van de volwassen 
probleemhuid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
Nano-technologie transfersysteem dat een optimaal 
resultaat geeft.

Voordelen voor de huid
•	 Het Nano-technologie transfersysteem zorgt voor een  
 effectief en snel resultaat.
•	 Rijk	aan	ingrediënten	die	een	herstellende,	genezende,		
 anti-bacteriële en ontstekingswerende werking hebben.

Stemplex Serum
Een licht serum dat dagelijks gebruikt kan worden als 
booster vanaf ongeveer 25 jaar om DNA stamcellen te 
beschermen. Cellulaire schade wordt voorkomen en houdt 
het bindweefsel jong en stevig.

Voordelen voor de huid
•	 	 Geeft direct een liftende en verstrakkende werking.
•	 	 Bestrijdt chronologische ouderdom en daardoor  
  werkt het preventief tegen het verlies van een jonge  
  uitstraling.
 

boosters

Eye Treatment
Een unieke mix anti-oxidanten en bio-actives ontwikkeld 
om vrije radicalen te neutraliseren. Beschermt en verzorgt 
de tere huid rondom het oog.

Voordelen voor de huid
• Vitamine A Ester zorgt voor een intensieve huid  
 revitalisatie.
• Vitamine C Ester verbetert de structuur van de huid  
 maar ook de teint en kleur rondom het oog.
• Vitamine E Ester beschermt de huid tegen verdere  
 schade van vrije radicalen.
• Palmitoyl Tripeptide-3 revitaliseert de huid en verzacht  
 de opkomende lijntjes en rimpeltjes.
• DMAE verstevigt de verslapte huid.

Eye Serum
Een innovatief derma-cosmetisch serum dat precies en 
effectief werkt daar waar zwellingen, donkere kringen en 
rimpels rondom het oog ontstaan.

Voordelen voor de huid
• Minder opgeblazen
• Vermindering van donkere kringen
• Vermindering van rimpels
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Vita Boost
De watervrije booster is gebaseerd op een combinatie van
siliconen, plantaardige oliën, phytoceuticals, gekapselde 
vitaminen, peptiden, hyaluronzuur en reflecterende 
deeltjes met een weldadig gevoel en esthetische 
voordelen. Effectieve actieve ingrediënten hydrateren, 
revitaliseren en geven de huid rond de oogpartij en 
lipcontour volume.  

Voordelen voor de huid
• Hydraterend, geeft comfort en een frisse sensatie.
• Vermindert fijne lijntjes en verbetert de elasticiteit van  
 de huid.
• Licht reflecterende deeltjes verminderen zichtbare  
 lijntjes en poriën.
• Actieve plantaardige ingrediënten stimuleren   
 collageen en geeft meer volume aan de huid.       

Anti-Ageing Eye Cream
Lichtgewicht oogcrème met zachte textuur heeft een zeer 
effectieve werking met verjongende en beschermende 
eigenschappen dankzij een combinatie van hoogst 
effectieve ingrediënten.

Voordelen voor de huid
• Verbetert de stofwisseling in de cellen.
• Beschermt de telomeren en vertraagt cellulaire  
 aftakeling.
• Vult rimpeltjes op en zorgt voor langdurige hydratatie.

additives

Collagen Eye Film
Een gebruiksvriendelijke hydraterende Hydro-gel. Verrijkt 
met microcollageen en hydraterende elementen om de 
tere huid rondom de ogen te verjongen.

Voordelen voor de huid
• Vermindering van kringen door vocht, fijne lijntjes en  
 rimpels onder de ogen.
• Zorgt voor elasticiteit en vitaliteit van de huid.
•  Verfrist en revitaliseert de gestreste huid rondom de  
  ogen. 

14

Ondersteunende producten in het Nimue Skin Health 
programma kunnen in elke fase worden ingezet en samen 
met andere producten van Nimue gebruikt worden.

Fade Treatment
Een intensief complex, met ingrediënten die controle 
uitoefenen op pigmentvorming, pigmentvlekken, sproeten 
en solar keratosis.

Voordelen voor de huid
• Egaliseert de huidskleur.
• Oplichten van de huid en de pigmentatie van   
 plaatselijke pigmentvlekken.



Adult Spot Treatment
Een intensieve behandeling met een unieke combinatie 
van botanische en bio-technologische ingrediënten voor 
het behandelen van pigmentvlekken bij de volwassen 
huid.

Voordelen voor de huid
• Stimuleert de doorbloeding.
• Vermindert de kans op infectie.
• Normaliseert de talgproductie.
• Stimuleert genezing.

Reduct Derma Balm
Een anti-roodheidsproduct voor thuisgebruik dat op een
gecontroleerde manier de gevoelige huid met diverse
roodheden behandeld, zoals verbranding, couperose,
rosacea of teleangiectasiën.

Voordelen voor de huid
•	 Reduceert	roodheid,	voorkomt	huidirritatie.
• Voorkomt verdere beschadiging van huidtextuur en  
 geeft uitstekende kalmerende voordelen.
•	 Reduceert	discomfort	direct.
• Herstelt het Hydro lipidische vermogen van de huid.
• Verbetert de weerstand van de huid.

Skin Regulator
Een unieke hersteller van de huidconditie.  De Skin 
Regulator	is	vetvrij.	Deze	gel	met	bio-complex	wordt	snel	
in de huid opgenomen.

Voordelen voor de huid
Het herstelt de huid op twee manieren:
•	 	 Nimue’s unieke phytosymbiont verfijnt de huidtextuur  
  en zorgt voor een stralende, jeugdige uitstraling.
•	 	 Lacto Complex werkt samen met het natuurlijke  
  controlemechanisme van de huid om de talgproductie  
  in balans te houden.

Skin Refirmer
Een innovatieve, luxueuze en multifunctionele 
verjongingskuur om rimpels en fijne lijntjes tegen te gaan. 
Deze crème werkt snel met als doel de eerste tekenen 
van opkomende expressielijntjes rond het 30e-40e 
jaar aan te pakken. De actieve anti rimpel ingrediënten 
hebben ook effect op reeds bestaande rimpels van een 
volwassen huid.

Voordelen voor de huid
• Vermindert spiercontracties en mimiekrimpeltjes.
• Strijkt het huidoppervlak glad.
•  Ontspant de fijne lijntjes in het gezicht.
 

additives 
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Hydro Lip Therapy
Deze milde textuur is voor de lippen en het gebied er 
omheen daar waar de huid dunner is en een zachte en 
effectieve verzorging nodig heeft.

Voordelen voor de huid
• Dagelijks gebruik zal de zichtbare tekenen van   
 veroudering rondom de lippen verminderen.
• Hydrateert de huid rondom de mond. Versterkt en  
 optimaliseert de huidfuncties.

Element Barrier Cream
Dubbelzijdige barrièrebescherming in een lichtgewicht 
niet vette crème, beschermt tegen milieu-invloeden, 
extreme temperaturen en wind. Blootstelling aan deze 
elementen resulteert in disbalans in de beschermende 
functie van de huidbarrière, wat resulteert in ‘trans-
epidermal waterloss’, dé-hydratatie, droogheid en 
gevoeligheid. 

• Een complex van verzachtende ingrediënten en  
 barrièrebeschermende werkstoffen versterkt de  
 natuurlijke weerstand/vetbarrière van de huid en  
 beschermt tegen dé-hydratatie en ontstekingen. SPF  
 filters bieden bescherming tegen blootstelling aan  
 UV-straling. Geschikt voor alle huidclassificaties vanaf  
 15 jaar en ouder.

Vitamin C Moisture Mist
Deze antioxidant Moisture Mist dringt in de huid, boost en 
stimuleert. Het beschermt de huid tegen schade van vrije 
radicalen. Geschikt voor ieder huidtype.

Voordelen voor de huid
• Phytoactieve extracten verzachten de huid terwijl de  
 werkstoffen voor een stralende huid zorgen.
• Vitamine C Ester is een vrije radicalenvanger en  
 vermindert de schade van blootstelling aan   
 UV-straling, milieuvervuiling en leefwijze.

Cell Hydrating Complex
Een hydraterende combinatie van aromatherapie 
ontwikkeld om de vochtarme huid te revitaliseren. Zeer 
geschikt voor de gedehydrateerde huid, beschadigd door 
de leefomgeving en/of levensstijl.

Voordelen voor de huid
• Verzorgen en stimuleren van celhydratatie.
• Beschermt de huid tegen uitdroging.
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Super Hydrating Mask   
Een vochtrijk crèmemasker om de droge en vochtarme 
huid aan te vullen, te kalmeren en te hydrateren.

Een phytoceutisch complex en hyaluronzuur optimaliseren 
de vochtbalans en houden de huid gehydrateerd. 
Ubiquinone (co-enzym Q10) vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering en maïsolie extracten bieden de 
huid comfort en verzachten en verlichten het effect van 
stress op de huid door invloeden van buitenaf.

Voordelen voor de huid
• Verzacht de droge huid. Hydrateert en verzacht de  
 fijne lijntjes.
• Natuurlijke oliën herstellen de zachtheid en souplesse  
 van de huid.
• Zorgt voor een stralend en vitaal uiterlijk.
• Egaliseert de huid en werkt verkwikkend.

Rejuvenating Mask
In 10 minuten een jongere huid. Het bevat ingrediënten 
zoals vitamines en super-antioxidanten. Het masker is 
een zeer geschikte oppepper voor een vermoeide en 
vochtarme huid.

Voordelen voor de huid
• Alpha Lipoic Acid en Vitamine A en E Esters zorgen  
 voor een verjonging van de cellen met als resultaat  
 een gezonde, stralende huid.
• Vitamine C Ester stimuleert de productie van   
 collageen en zorgt voor een stevigere huid met een  
 stralende teint.
• Vitamine A Ester helpt de tekenen van het ouder  
 worden tegengaan.

Clarifying Mask
Een revitaliserend masker voor de rijpere huid. Het 
verwijdert onzuiverheden en overtollig talg en verfijnt de 
huidtextuur.

Voordelen voor de huid
• Diepte reiniging en zuivering van de huid.
• Hydratatie, hoogwaardige moisturisers brengen het  
 vochtgehalte op peil.
• Zorgt voor een zachte en heldere, frisse huid.

additives | maskers
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Melano Fade Mask
Bevat natuurlijk vervaardigde emulgatoren en hoogst 
effectieve actieve ingrediënten met blekende/
verhelderende en hydraterende eigenschappen die de 
pigmentatie en ouderdomsvlekken in de huid reduceren. 
Een absorptie- stimulerende werking bevordert de 
opnamen van werkstoffen in de huid.

Voordelen voor de huid
• Blekende en egaliserende eigenschappen dankzij
 het vernietigen van tyrosinase en reductie van   
 melanine en de transformatie van melanine in een  
 gebleekte vorm.
• Een egale huidskleur.
• Beschermt de huid tegen photoageing.
• Verbeterde huidstructuur door een peelende werking.  
• Geeft een stralende, glanzende en zachte uitstraling.

Glyco Mask
Ontwikkeld om de huid een beauty boost te geven dat 
kan worden gebruikt wanneer de huid een oppepper en 
peeling nodig heeft. Het product is een masker op basis 
van klei die de huid zuivert terwijl actieve ingrediënten de 
huid direct liften, peelen en hydrateren. Het resultaat is 
een stralende en gladde huid.

Voordelen voor de huid
• Peelt de huid, geeft een stralende en gladde huid met  
 een goede uitstraling.
• Reduceert	fijne	lijntjes	en	rimpels.
• Direct liftend effect door een betere huidspanning.
• Verbetert huidtextuur en oneffen huidskleur.
• Hydrateert en zuivert de huid.
 
Anti-Ageing Leave On Mask
Een verjongend masker op basis van actieve ingrediënten 
die de huid verzadigt en gedurende de nacht opnieuw 
energie geeft! De huid is gehydrateerd, straalt en heeft 
volume.

Voordelen voor de huid
• Vermindert zichtbare lijntjes en rimpeltjes.
• Verbetert de uitstraling en verheldert de huid. 
• Hydrateert, kalmeert en verzadigt.
• De huid wordt gladder, zachter en soepel.
• Het geeft meer volume aan de huid.
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sun-c regular & tinted
Vetvrije emulsie met lichte textuur. Biedt een tweeledige 
bescherming tegen UVA/UVB stralen. De huidverjongende 
werkstoffen geven dit product een toegevoegde waarde 
waardoor tekenen van veroudering verminderen en 
voorkomen worden. Een must-have voor iedereen die 
huidverbetering en huidverjonging wil.

Dit product voldoet aan de nieuwe internationale eisen 
voor zonbescherming en is verkrijgbaar met en zonder 
teint.

Sun-C SPF 40:
• Regular SPF 40

Sun-C Tinted SPF 40:
• Light
• Medium
• Dark

Y:SKIN
Een probleemhuid en tienerjaren horen bij elkaar en 
iedereen heeft op enig moment te maken met mee-eters 
en/of puistjes. Het Nimue Skin Health programma voor de 
jeugd is gericht op 10- tot 20 jarigen om de gezondheid 
van de huid te herstellen door middel van het reguleren 
en corrigeren van huidfuncties.

Y:SKIN Producten:
• Facial Wash 
• Facial Care
• Facial Balance
• Active Blemish Control 
• Purifying Mask
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man
Een lijn speciaal gemaakt voor mannen met een druk 
bestaan, die makkelijk in gebruik is maar een effectief 
resultaat biedt. Nimue man is een wetenschappelijk 
geavanceerd huidvernieuwingssysteem voor thuis dat 
resulteert in een gezonde, verjongde huid.

Man Producten:
• Phyto-gel Wash
• Hydro Balance 
• Man SPF 40
• Treatment After Shave

       

body
De Nimue Body lijn bevat bijzondere producten die 
synergetisch werken om een direct zichtbaar resultaat te 
behalen.

Body Producten:
•	 Active	Hand	Repair
• Body Lotion
• Treatment Body Oil
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advanced rejuvenation
Nimue 35% Glycolic Treatment
Een (standaard) actieve reinigingsbehandeling, 
bedoeld voor een door externe factoren beschadigde, 
problematische of hypergepigmenteerde huid. De 
glycol behandeling zorgt voor een gecontroleerde en 
gegarandeerde verwijdering van dode huidcellen. Deze 
behandeling verbetert de textuur en uitstraling van de 
huid.

Nimue 7.5% TCA Treatment
Intensieve behandeling, bedoeld voor een door 
de omgeving beschadigde, problematische of 
hypergepigmenteerde huid. Het Bio-Active Complex in 
combinatie met 7,5% TCA, wordt aangebracht op de huid 
voor een diepere reiniging, resulterend in een stralende, 
gelijkmatige textuur en vermindering van pigmentatie.

support treatments
Nimue Therapeutic Treatment
Een speciale rustgevende behandeling op maat voor 
het behandelen van specifieke huidbehoeften van 
de cliënt met alle essentiële benodigdheden als: 
reiniging, verwijdering van dode huidcellen, milde 
stoomreiniging, massage en maskers voor het bereiken 
van het ultieme resultaat. Deze maandelijkse verwen- of 
onderhoudsbehandeling is ontwikkeld voor de door de 
omgevingsfactoren beschadigde, hypergepigmenteerde, 
problematische of gevoelige huid.

Nimue Deep Cleanse Treatment
Zorgt voor effectieve resultaten door reiniging, stomen 
(optioneel) verwijderen van onzuiverheden en een 
behandelingsmasker. Geschikt voor ieder huidtype.

Nimue Eye Treatment
Speciaal samengesteld voor de kwetsbare huid rond de 
ogen. Een oogserum, oogpads verrijkt met collageen en 
een masker voor een diepe hydratatie en een jeugdige 
uitstraling.

Nimue’s geavanceerde Professional treatment range is 
ontwikkeld voor het behandelen van de door externe factoren 
beschadigde, onzuivere, hypergepigmenteerde en gevoelige 
huid.

nimue professional 
face treatments

rejuvenation treatments
Nimue Active Rejuvenation Treatment
Een actieve verjongingsbehandeling, ideaal voor een door 
externe factoren beschadigde, hypergepigmenteerde, 
problematische of gevoelige huid. Een potentiële, zachte 
maar actieve behandeling met een superieur resultaat, 
die de poriën van de huid verkleint en voor een meer 
verfijnde, stralende huid textuur zorgt met een verhoogde 
elasticiteit en vitaliteit.

Nimue Rejuvenation Booster Treatment
Voor de beschadigde of hypergepigmenteerde huid 
(door de zon en andere factoren) heeft Nimue een super 
anti-oxidant booster behandeling. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de nieuwste technologieën op het gebied 
van ingrediënten en de meest up-to-date informatie die 
de huid helpen te verbeteren ten aanzien van elasticiteit, 
teint, textuur en natuurlijke glans.
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Body Zone Treatments
Nimue biedt drie intensieve, professionele 
lichaamsbehandelingen gericht op specifieke probleem 
zones. Deze effectieve behandelingen brengen 
ontspanning en resultaat naar een nieuw niveau.
Body Zone Treatments:
• anti-ageing hand & arm behandeling
• acne rug behandeling

Intensive Body Treatments
Nimue Spa behandelingen zijn geliefd vanwege het 
creëren van een kalmerende en verzachtende ervaring 
voor de body, mind en soul. De productserie van Nimue 
Spa gaat nog een stap verder en biedt zichtbaar resultaat 
door een unieke combinatie van actieve ingrediënten die 
specifieke problemen aanpakt.
Intensieve Body treatments die verkrijgbaar zijn:
• Body	Treatment	Repair
• Body Treatment Detoxify
   
Alle Nimue behandelingen mogen alleen worden 
uitgevoerd door een Nimue professional opgeleid door 
Nimue Skin Technology  Nederland.

specialised rejuvenation
Nimue Microneedling Treatment with TDS
Met de microneedle roller wordt de collageen aanmaak 
gestimuleerd, samen met de Nimue Trans Dermal 
Solutions zorgt dit voor zichtbare huidverjonging.

nimue professional 
body treatments

Bio Lacto Peel
Een professionele behandeling op basis van polymeren 
die speciaal ontwikkeld zijn om hyperpigmentatie en 
zonbeschadiging te behandelen. De huidverjongende 
peeling op basis van lipase en protease werken in 
synergie met actieve werkstoffen om de huid te 
verhelderen. De cocktail op basis van melkzuur, pyruvic 
acid en amandelzuur zorgen voor een verjongende 
werking en vernietigen pigmentophopingen. Deze 
gecontroleerde peeling behandelt alle pigmentproblemen 
zonder de huid overmatig te belasten. Het resultaat is een 
gladdere en fijnere huid met een egale huidskleur.

Penta Salaic Peel
Een professionele behandeling op basis van polymeren 
die speciaal ontwikkeld zijn om de problematische, vette 
en acne huid te behandelen. De zuiverende peeling is op 
basis van vijf ingrediënten die allemaal op elkaar in spelen 
en acne vanuit alle fronten behandelen. Het complex 
op basis van zuren bevat onder andere salicylzuur en 
pyruvic acid. Het resultaat is een zuivere huid met minder 
littekens en zonder roodheid.
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•			Exporter	of	the	Year
•			Top	300	Emerging	Companies
•			Export	Award
•			Top	Achiever	Award
•			Voted	most	innovative	product
•			Platinum	Packaging	Award
•			Best	professional	stand	and	product	display

onderzoek en 
ontwikkeling

nimue awards

Nimue Skin Technology heeft een leidende positie in de 
Internationale Dermacosmeceutical Skin Care Industry 
dankzij de meest recente wetenschappelijke technologiën, 
geavanceerde delivery systems en moderne concepten. 

Nimue	Skin	Technology	Research	en	Development	
heeft zich verbonden aan diverse internationaal 
erkende cosmetische wetenschappers, cosmetologen, 
microbiologen en farmaceuten van uiterst hoog niveau, 
die zijn verbonden aan diverse erkende high tech 
laboratoria in Zuid Afrika, Zwitserland, Frankrijk, Spanje 
en de USA. Dit geeft garantie, dat alleen de laatste 
wetenschappelijke gegevens en ingrediënten worden 
gebruikt binnen de Nimue huidverbeteringsproducten.

•			CTFA	-	The	Cosmetic	Toiletry,	Fragrance	Association
 of South Africa, Australia and New Zealand
•			ABIHPEC	-	Brazilian	Toiletry,	Parfumery	&	 
 Cosmetic Association
•			SASO	-	Saudi	Arabian	Standarts	Organisation
•			SACEC	-	South	African	Cosmetic	Exports	Council

lidmaatschappen
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glowThe             of Nimue

The science of beautiful skin





Australië  Bahrein  Canada  China  Cyprus  Denemarken  Duitsland  Estland
Finland  Griekenland  Ierland  IJsland  Jordanië  Kenia  Koeweit  Libanon  

Maleisië  Nederland  Nieuw-Zeeland  Noorwegen  Oman 
Polen  Qatar  Turkije  Verenigde-Arabische-Emiraten 

Verenigd-Koninkrijk  Zuid-Afrika  Zweden  Zwitzerland

De actieve ingrediënten in Nimue producten zijn ontwikkeld in 
Frankrijk, Spanje, Amerika en Zwitzerland.

www.nimue.nl 
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