
 



 

 

Oxynergy Paris 

 

Oxynergy Paris werd opgericht in 2001 door Raphaël Duérinck. Sinds zijn jeugd, werd hij omringd door het          

universum van de huidverzorging en anti-age geneeskunde. Zijn vader was pionier in de anti-age geneeskunde 

en aandeelhouder van het N°1 professionele huidverzorgingsmerk in Frankrijk in de jaren 80. 

Enkele jaren later, werd zijn vader één van de top anti-veroudering artsen, vooral in Azië, met één van de meest 

prestigieuze klantenkring ooit. 

Geïnspireerd en aangetrokken door dit universum, studeerde Raphael Duérinck  scheikunde, toegepast op de 

cosmetica om af te studeren aan de Universiteit van Montpellier (Frankrijk). 

Hij werd toen ingehuurd door de R & D afdeling van een belangrijke huidverzorging en make-up merk in             

Los Angeles (USA) bekend van de merken Physicians formula, Galenic en Rene Furterer. 

Later besloot hij om samen met zijn vader te werken, hem te steunen in het creëren van een netwerk van         

anti-age klinieken. Hij raakte betrokken bij anti-age en esthetische geneeskunde met een specifieke interesse om 

verouderde huid te behandelen. 

 

Verrijkt door deze ervaringen, besloot hij om in 2001 zijn eigen huidverzorging behandeling te creëren,         

Oxynergy Paris was geboren. 

 

Waarom Oxynergy Paris ?  

Zijn belangrijkste en originele uitdaging was de vitaliteit van de huid te behouden wanneer de cellulaire energie 

en het zuurstofverbruik op hun maximum zijn. 

        

Na 2 jaar van R&D, kwamen de producten op de professionele markt (Anti-age dokters, gediplomeerde             

schoonheidsconsullentes, vip spa’s), en na slechts 1 jaar werd Oxynergy Paris met succes geïntroduceerd in meer 

dan 15 landen. 

In 2010 was Oxynergy Paris verkrijgbaar in 45 landen…. 

“Ons merk speelt in op de groeiende schoonheidsmarkt, gevoed door het verlangen van iedere mens om jong 

en gezond te blijven.  

De meeste mensen leggen het verband jong zijn met een mooie gezonde huid, omdat de eerste indruk je huid is. 

Ons doel is het beantwoorden op deze vraag, wij bieden een huidverzorgingsproduct aan die wetenschappelijk 

ondersteunt is met goede resultaten.” 
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Belangrijkste actieve ingrediënten  

 

 DMAE lipide systeem 

 Hyaluronzuur  

 Gevectoriseerd glycine 

 Organisch silicium 

 Q10 liposomen 

 Vitamine C - E - F 

 Lipopeptiden 

 Octapeptiden & Pentapeptides 

 PFC 

 Minerale SPF (zonnefactor) 

 Natuurlijke, plantaardige essences 

 Gestabiliseerde vitamine C 

 Natuurlijke vitamine E 

 Olijfolie 

 Esters 

 Shea boter 

 Rozenbottel (eerste persing) 

 Enzymen 

 Gevectoriseerde cafeïne 

 Plantaardige aminozuren 

 Acacia 

 Jojoba 

 Zonnebloem wassen 

 Natuurlijk bisabolol 

 Cellulaire vocht inbrengende factor (Aquaporine-3 booster) 

 Olijfolie fyto-alg  

 Zonnebloemwassen  

 

Alle producten van Oxynergy Paris zijn diervriendelijk, bevatten geen parabenen, kleurstoffen, alcohol,             

dierlijke ingrediënten, siliconen en parfum. 

Al onze producten zijn UNISEKS (voor vrouwen als voor mannen). 
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Cleansing Cream: 

Zachte, romige gelaatsreinigingscrème, verrijkt met zuurstoffactor.  

Verwijdert zelfs de meest resistente maquillage, zonder de huid te irriteren.  

 

Hoe te gebruiken: 

Dagelijks reinigen van de huid.  

Gebruik een kleine hoeveelheid van het product in de handpalm en met voldoende water wrijven op het gelaat.  

Bij het verwijderen van de oogschaduw en mascara gebruik eventueel een kleine hoeveelheid op een vochtig 

watje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotion Hydrogel 

Lichte verfrissende lotion, die de huid helpt te ontgifte, te ontdoen van onzuiverheden na het reinigen en helpt 

om de verdere producten beter te doen inwerken.  

 

Gebruik: 

Gebruik dagelijks op een perfect gereinigde huid, bevochtig een wattenschijfje met de “lotion hydrogel”, en wrijf 

op het gelaat, de hals en de decolleté om de eventuele achtergelaten sporen van make-up na het reinigen te 

elimineren. 
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Enzymen Peeling 

Peelingproduct op basis van “enzymen”, deze elimineren de dode huidcellen en de onzuiverheden. Het bevat 

een protease* die gebruikelijke zuren succesvol vervangt om roodheid en overgevoeligheid te vermijden. 

 

Hoe te gebruiken: 

1 à 2 keer in de week dun op het gelaat aanbrengen gedurende 15 minuten laten inwerken en vervolgens met 

voldoende water afspoelen. 

 

 

* Protease zijn enzymen die eiwitten en andere ketens van aminozuren afbreken. 

 

 

 

 

GS Peel 

Sterkere enzymenpeeling, enkel voor professioneel gebruik!  

Vraag informatie aan uw schoonheidsconsullente. 
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Time Exception - Dag Crème 

De perfecte dagelijkse verzorging voor de rijpere huiden. Het bestrijdt actief de verschillende tekenen van de 

huidveroudering: cellulaire stimulatie, zuurstof geven aan de huid, neutraliseren van de vrije radicalen, anti-rimpel 

werken en voeding, hydratatie en balans geven aan de huid. Bevat ook  zonnefactor SPF 15. 

 

Hoe te gebruiken: 

Breng een kleine hoeveelheid van de Time Exception crème ‘s morgens aan op een perfect gereinigde huid. 

Om een nog effectiever en krachtiger resultaat te verkrijgen gebruik ook de Time Exception serum. 

 

 

Time Exception - Nacht Crème 

De perfecte aanvulling op de dagcrème, het bevat namelijk een natuurlijk enzym dat de eliminatie van dode 

huidcellen en onzuiverheden  stimuleert tijdens de nacht. De nachtcrème heeft een sterk voedende en stevige 

structuur dat perfect past bij de rijpere huid.  

 

Hoe te gebruiken: 

Breng een kleine hoeveelheid van de Time Exception crème ‘s morgens aan op een perfect gereinigde huid. 

Om een nog effectiever en krachtiger resultaat te verkrijgen gebruik ook de Time Exception serum. 
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Time Exception - Serum 

Een exclusieve Bi-Gel formule bewaard in een elegante flacon.  

Het Time Exception Serum vermindert de fijne lijntjes en de rimpels, het stimuleert de collageen synthese,            

verstevigd de huid en helpt de huid zijn jeugdige uitstraling te behouden en voorkomt de veroudering ervan. 

 

Hoe te gebruiken: 

Breng een kleine hoeveelheid van de Time Exception  Serum ‘s morgens en/of ’s avonds aan op een gereinigde 

huid onder de Time Exception dag of nachtcrème. 

 

 

Time Exception - Masker 

Een romig masker speciaal voor  droog, beschadigd, dof en verouderde huiden. Het vermindert de tekenen van 

de veroudering op het gelaat, de hals en de decolleté. Dit luxe masker laat onmiddellijk de teint stralen en        

fungeert als een perfecte huidversterker voor speciale gelenheden. 

 

Hoe te gebruiken: 

Breng een dikke laag van het masker aan op een gereinigde huid, laat 15min inwerken en wrijf het resterende 

product met een wattenschijfje af. Breng daarna steeds een dag of nachtcrème aan! 1 à 2 keer per week. 

 

 

Body Cream - Time Exception 

Een ultra voedende, hydraterende en anti-veroudering lichaamscrème. Voor de eerste keer in                             

lichaamsverzorging vechten de meest effectieve actieve ingrediënten tegen tekenen van veroudering,             

verminderen huidverslapping, hydrateren, voeden en verzachten de huid. De huid is doordrenkt met actieve    

systemen tegen huidveroudering. Vrije radicalen worden geneutraliseerd de huid wordt zuurstofrijk, gereactiveerd 

en ontgift. Verrijkt met zuurstofvoorzieningsfactor, laag-moleculair-gewicht hyaluronzuur, Q10 liposomen,            

lipo-peptide, organisch silicium en vitamine C & E liposomen. Zonder twijfel een unieke anti-veroudering                 

lichaamsverzorging. 

 

Gebruik: 

Breng de crème ‘s morgens en ‘s avonds aan op een reine huid en masseer zachtjes tot het product volledig    

geabsorbeerd is.  

 

TIP: 

De Time Exception lichaamscrème kan ook toegepast worden voor hals en decolleté OF na het zonnebaden.  

Geschikt voor ALLE huidtypes (rijpe, droge en gevoelige huiden) 
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Lift BTX Serum 

De liftende BTX serum is een aanvullende serum (die een Botox- achtige peptide bevat) die gebruikt kan worden 

als extra aanvulling bij de Time Exception lijn, Hyaluron lijn of bij de White Exception lijn.  

Het serum combineert 2-moleculen nl. Octa-peptide en Penta-peptide. Deze 2 peptiden zijn veiliger en een     

milder alternatief dan Botulinetoxine.  

 

Gebruik: 

Gebruik een kleine hoeveelheid van Lift BTX Serum en breng het op een gereinigde huid aan met een draaiende 

micro-massage aan op de expressie lijntjes en rimpeltjes, tot dat het product geabsorbeerd is.   
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Hyaluronic Acid: zonder twijfel het paradepaardje van Oxynergy Paris.  

Hyaluronzuur is 1 van de beste vochtinbrengers, het speelt ook een grote rol bij het behoud 

van de elasticiteit van de huid.  

Hyaluronzuur is een natuurlijke bouwsteen van ons lichaam, bij de ouder wordende huiden 

neemt de aanmaak van onze natuurlijke hyaluron af, wat een tekort aan elasticiteit en vocht 

kan geven aan onze huid met daardoor ook de vorming van de rimpeltjes. 

 

De lijn Hyaluron Acid biedt hiermee de ideale hulp. 

 

Hyaluron crème (24h crème) 

1 Van de beste vocht inbrengende crèmes op de markt, met een ongelooflijke textuur, stevig maar toch         

gemakkelijk aan te brengen op de huid dankzij de natuurlijke wassen en oliën.     

Hyaluron Acid crème behandelt niet alleen de oppervlakkige huid, maar ook op het niveau  van de huidcellen 

en de dermis.  

 

Gebruik: 

De Hyaluron Acid Crème is een 24 uurs crème die je zowel ‘s morgens als ‘s avonds kunt gebruiken. 

 

 

Hyaluron Serum 

Om nog dieper te werken naar de hydratatie en het voorkomen van de vroegtijdige huidveroudering, biedt 

Oxynergy Paris deze unieke serum aan. 

 

Gebruik: 

Gebruik de hyaluron serum steeds onder de Hyaluron Acid Crème of gebruik het in combinatie met de            

Time Exception lijn.  

 

 

Actieve ingrediënten: 

Olijfolie 

Acacia 

Jojoba 

Zonnebloemwassen 

Hyaluronzuur 

Aquaporine 3– booster 
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Hyaluron Masker  

Licht en delicaat masker speciaal ontworpen om extreme droge en het verlies van elasticiteit van de huid te    

behandelen. Hydrateert, voedt, verzacht en verstevigt de huid. Verrijkt met een zuurstoffactor, laag-moleculair-

gewicht hyaluronzuur en cellulaire vocht inbrengende factoren. Het hyaluronzuur masker is de nieuwste generatie 

van hydraterende huidverzorging, niet alleen behandelt het de oppervlakkige epidermis, maar op niveau van de 

huidcellen en de onderhuid behandelt het de uitdroging van de huid. Het helpt om het essentiële water in de 

huidcellen te behouden door het stimuleren van de aquaporin-3 formatie, herstelt de cellulaire verbindingen om 

trans epidermaal vochtverlies te voorkomen, stimuleert de collageen I synthese om de elasticiteit van de huid te 

verbeteren. Dit luxe masker laat onmiddellijk een stralende teint na en fungeert als een perfecte huid-verbeteraar 

voor speciale gelegenheden. 

 

Gebruik: 

Breng een dikke laag van het product aan op een perfect gereinigde huid vermijdt de oogomtrek. Veeg na 15 

minuten resterende product af met een wattenschijfje. Breng vervolgens een crème aan.                                      

Voor effectieve resultaten 1 tot 3 keer per week aanbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyaluron Lichaamscrème 

De hyaluronzuur lichaamscrème bevat een ultra actieve mix van werkzame bestanddelen zoals zuurstof,            

hydratanten, voedende, verzachtende en verstevigende huidproducten. Voor het eerst in een lichaamscrème 

bestaat deze uit exclusieve actieve ingrediënten die gewoonlijk voorbehouden zijn bij gezichtsverzorging          

producten en aangevuld zijn met Shea boter. Verrijkt met zuurstofvoorziening factor, laag-moleculair-gewicht    

hyaluronzuur en cellulaire vocht inbrengende factor. De hyaluronzuur lichaamscrème is de nieuwste generatie 

van hydraterende huidverzorging, het behandelt niet alleen de oppervlakkige epidermis, maar tevens de        

huidcellen en de dermis om efficiënt uitdroging van de huid te voorkomen. Het helpt om de essentiële               

waterhuishouding van de huidcellen te behouden door het stimuleren van de aquaporin-3 formatie, het herstelt 

de cellulaire verbindingen om trans epidermis vochtverlies te voorkomen en stimuleert de collageen I synthese 

om de elasticiteit van de huid te verbeteren. 

 

Gebruik: 

Gebruik de crème op een perfect reine huid. Zacht inmasseren tot het volledig geabsorbeerd is.                         

Herhaal dit ’s morgens en ’s avonds. 

 

TIP: 

De Hyaluron lichaamscrème kan ook toegepast worden voor hals en decolleté OF na het zonnebaden.  

Geschikt voor ALLE huidtypes ( voornamelijk de droge huiden) 
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Oogcontour crème 

De oogcontour crème is een zachte, zijde zachte crème speciaal ontwikkeld voor de oogcontouren.                 

Deze exclusieve ingrediënten zorgen voor een complete oogcontour behandeling om verlies aan stevigheid,    

rimpeltjes, droogte te verminderen en oogwallen en donkere kringen te weren. Geschikt voor alle huidtypes. 

 

 

Hoe te gebruiken: 

Na het reinigen van de huid,  een klein beetje nemen en met de  vingertoppen lichtjes masseren. Daarna de dag 

of nacht crème aanbrengen. Herhaal ‘s morgens en ‘s avonds. 

 

Oxygen Serum | Herbronnende zuurstof serum 

Het Oxygen serum bevat een “kussen” effect, het bevat nl. PFC die directe werking heeft op de gezichtsspieren 

waardoor ze werken tegen de expressie rimpels, tevens gaat het de huid zijdezacht maken, bescherming bieden 

en vermindert de onvolmaakt heden. Als het ware een onmiddellijke “flash” serum die zuurstof bied aan de      

cellen, en de fijn expressierimpeltjes gaat aanpakken. Geschikt voor alle huidtypes. 

 

Hoe te gebruiken: 

Na het reinigen van de huid,  een klein beetje nemen en inmasseren, op gelaat, hals en decolleté. Daarna de 

dag of nacht crème aanbrengen. Herhaal ‘s morgens en ‘s avonds. 

 

Tip: 

Breng eerst het serum aan en dan de foundation crème om volledig de onvolmaaktheden te wissen.  
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White Exception - Dag crème 

Dag verzorging voor huiden die last hebben van pigmentatie problemen. De dag verzorgingscrème bevat een 

zonnefilter (SPF 15). De crème verbetert de cellulaire zuurstofopname, alsook de activiteit en het energie niveau. 

Het ontgift de huid en zorgt voor een dagelijkse bescherming het voedt en brengt vocht in de huid. Tevens biedt 

het een lichtgevende egale teint en het vermindert het pigmentatie proces. Tevens ideaal om te gebruiken na 

zonnebrand.  

 

Hoe te gebruiken: 

Dagelijks op een reine huid.  

 

Geschikt voor alle huidtypes voornamelijk normale en huiden met foto type IV tot VI 

 

 

 

White Exception - Nacht crème 

De White Exception nachtcrème is de perfecte aanvulling op de dagcrème. Het bevat een natuurlijk enzym dat 

de eliminatie van dode huidcellen en onzuiverheden tijdens de nacht elimineert. 

Het verbetert de cellulaire zuurstofopname alsook de activiteit van energie. Het vult de huid en geeft voeding en 

vocht, stimuleert de collageen aanmaak en verstevigd de huid. 

 

Hoe te gebruiken: 

Dagelijks ’s avonds op een reine huid.  

 

Geschikt voor alle huidtypes voornamelijk normale en huiden met foto type IV tot VI 
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White Exception - Serum 

Ideale aanvulling om onder de dag of nacht verzorging te gebruiken.  Het serum heeft de zelfde voordelen zoals 

de dag en nachtcrème alleen is het serum van de White Exception veel rijker aan hoogwaardige ingrediënten.  

 

Hoe te gebruiken: 

Dagelijks op een reine huid, onder de dag of nachtcrème. 

 

Geschikt voor alle huidtypes voornamelijk normale en huiden met foto type IV tot VI 

 

 

White Exception - Masker 

Dit luxe masker laat onmiddellijk de teint stralen en fungeert als een perfecte huidversterker voor speciale          

gelegenheden. Het masker behandeld zonneschade, het verbeterde de zuurstofopname, het heeft energie aan 

de huid en het vermindert de verschijning van donkere vlekken. 

 

 

Hoe te gebruiken: 

Breng een dikke laag van het product aan op een perfect gereinigde huid. Laat het product 15 min rusten en 

verwijder het product. Breng vervolgende een dag of nachtcrème aan.  

Voor effectieve resultaat 1 à 3 keer per week toepassen.  

 

14 



 

Foundation Crème 

Gekleurde vocht inbrengende dagcrème die tevens bescherming biedt tegen de zon (SPF 15), het is verrijkt met 

een zuurstof factor wat de huid een mooie uitstraling geeft. Deze innovatieve formule bevat geavanceerde   

pigmenten die zich aan de huidtinten aanpassen, onvolkomenheden neutraliseren en zorgen voor een stralende 

gezonde teint. Deze uitzonderlijke crème bevat tevens een mineraal complex dat een “soft-focus” effect biedt 

en een lichtgevend effect creëert die de verschijning van donkere kringen, rimpels en schaduwen verzacht.     

De basis crème heeft een licht zijdezachte textuur en zorgt voor een fluweelzachte, gladde huid met een frisse 

uitstraling.  

 

Het verbetert de cellulaire zuurstofopname, neutraliseert de onvolmaaktheden en zorgt voor een stralende teint. 

Het is een alternatief product voor zware foundation, het bied een lichte natuurlijke dekking. Het helpt de huid 

een jeugdige uitstraling te behouden. 

 

Het bevat een UVA / UVBA zonnebescherming SPF 15 met alleen minerale zonnecrème. 

 

 

Hoe te gebruiken: 

Dagelijks ‘s morgen na de dagcrème (of puur) aanbrengen op gelaat, hals en decolleté. 

  

 

Geschikt voor alle huidtypes , niet geschikt voor heren. 
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XS Contour - Body Crème 

Deze Body crème is een zeer innovatieve gel-crème die snel het aspect van cellulitis op de dijen, billen en de 

buik vermindert. De crème gaat de vetverbranding en de afvoer van de toxines versnellen door de                  

aanwezigheid van cafeïne, proline en liplitic enzymen. 

 

Voordelen: 

 verbetert de cellulaire zuurstofopname, alsook de activiteit en het energie niveau. 

 Ontgift de huid 

 Vermindert de opgebouwde vetophopingen 

 Vermindert het aspect van cellulitis 

 Hydrateert, voedt en verfrist de huid 

 Stimuleert de microcirculatie 

 

Gebruik: 

Breng de crème aan op de te behandelen zone(s), masseer de crème zachtjes in tot het volledig geabsorbeerd 

is. Herhaal de toepassing ‘s morgens en ‘s avonds. 

 

Tip: 

Combineer de XS contour crème met professionele behandelingen (vraag meer informatie aan uw              

schoonheidsconsullente welke behandeling voor u geschikt is) 
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| SNS DERMA ROLLER | 

Oxynergy Paris, is ontwikkeld om thuis te gebruiken, voor elk huid(type), voor elk huid probleem is er een 

verzorgingsproduct beschikbaar. Alle producten van Oxynergy Paris zijn uniseks, ze zijn volledig            

parabeen vrij, parfum vrij en zijn niet getest op dieren.  

 

Hierdoor zijn de producten ideaal als voorbereiding of als afsluiter na een SNS DERMA behandeling (Skin 

Needling). Dit is een behandeling met +/- 192 ultra fijne kleine naaldjes waarbij je over de huid rolt.       

Deze behandeling kan thuis gedaan worden of wordt via uw schoonheidsconsulent gedaan. 

 

Wat is Skin Needling?  Door te gaan rollen over de huid zal deze in herstelmodus komen en onder ander 

nieuwe collageen en elastine aanmaken. Dit resulteert weer in een gladdere, zachtere en jeugdigere 

huid met een frisse teint. De speciale peptides - serums die bij de SNS DERMA ROLLER gebruikt worden 

gaan hierdoor meer en beter opgenomen worden in de huid en ondersteunden daardoor het natuur-

lijk herstelmechanisme 

 

Voor informatie raadpleeg uw schoonheidsconsulente! 
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Uw Oxynergy Schoonheidsconsulente: 

BOUDREZ COIFFURE & BEAUTY 

SPOORWEGLAAN 2| 9880 AALTER | 09 335 70 71 | INFO@BOUDREZ.BE 


