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De oorsprong van  
diepgaande schoonheid



De diepzee. De oorsprong van alle leven. een fascinerende, geheimzinnige 
kosmos. Ofschoon de diepten van de zee meer dan 60 % van de totale 
aardoppervlakte innemen, is hierover minder bekend dan over de maan. 
De gebieden die zich 2000 meter onder het zeeoppervlak bevinden, zijn 
volledig zonder licht en herbergen nog ontelbare geheimen, mysteries en 
geneeskrachten, die erop wachten om ontdekt te worden.

BABOR is doorgedrongen tot deze geheimzinnige wereld, om uit de diepten 
van de zeeën de bijzonder kostbare werkstoffen voor de revolutionaire, luxe 
anti-aging verzorging naar het daglicht te halen. 

diePGaande sCHoonHeid 
aan Het liCHt GeBraCHt



Werkstoffen uit een 
andere Wereld

sea - tel l igen t
noemen w e de unieke

B a B or s e aCr e a t i on

c ombina t ie v an de w e r k s t o f f e n v an 

Het zeldzame anti-aging proteïne 
glycocéane GP3 in combinatie met 
het energetische BABOR thermo-
philus en het exclusieve green caviar  
algae extract verenigen zich in het 
sea-telligent complex voor 
een bijna magische anti-aging  
werking: uitgebreide optimalisering 
van de huidfuncties, ef fectieve  
bescherming tegen vroegtijdige 
huidveroudering en een aantoonbare 
reductie van aanwezige ouderdoms-
verschijnselen.
  

BaBor thermophilus:  

een thermoactief micro-organisme 
uit de diepzee van de Guaymas-baai. 
Als hoeder van de jeugd beschermt 
hij de cellen tegen stress en vrije  
radicalen en optimaliseert de celre-
generatie. De huid ziet er energiek, 
stralend en rozig fr is uit.

Nadat het onderzoekers al gelukt 
was om de zeer werkzame „BABOR 
thermophilus“ uit de diepzee van de 
Pacif ic bruikbaar te maken, is er nu 
een nog grotere stap in de richting 
van de oneindigheid aan schoonheid 
gelukt. Uit een tot op heden onbe-
kend micro-organisme uit de diepten 
van de Zuidpoolzee werd na meer 
dan 15 jaar onderzoek en ontelbare 
tests één van de meest werkzame 
anti-aging proteïne gewonnen – 
glycocéane GP3. 

Naast het Sea-telligent complex in-
tensiveren talrijke andere anti-aging 
proteïnen, plantenextracten en een 
werkzame voedingsstofcocktail  
uit natuurlijke oliën de verjongende  
werking op een tot nu toe onver-
moede wijze.

Glycocéane GP3:  
is één van de meest werkzame anti-
aging proteïnen en stimuleert de 
groei van de f ibroblasten en kerati-
nocyten. Collageen wordt opge-
bouwd, de huidvernieuwing versneld 
en het weefsel verstevigd. De rimpel-
diepte wordt duideli jk gereduceerd 
en de huid zichtbaar verstrakt. 

Glycoceane GP3 activeer t de huidvernieuwing Green caviar a lgae ex tract maakt de contouren 
stev iger en de e lastic i te i t wordt verbeterd

BABOR thermophi lus optimal iseer t  
de huidbescherming

Green caviar algae extract:  
een kostbaar gewonnen algenextract 
uit Caulerpa lentil l i fera, ook ge-
noemd green caviar, stimuleert de 
laminine-5- en collageen-IV-pro-
ductie. De epidermis wordt beter 
verzorgd en de celcommunicatie via 
de extracellulaire matrix geoptimali-
seerd. De gezichtscontouren worden 
duideli jker en steviger en de elas-
ticiteit van de huid wordt duideli jk 
verbeterd. 



diePGaande WerkinG Voor 
MaGisCHe sCHoonHeid  

   anti-rimpel: lijnen en rimpeltjes worden gladgemaakt  
glycocéane GP3, green caviar algae extract, wheat proteïne

   anti-aging: preventieve bescherming tegen huidveroudering  
 pearl proteïne, glycocéane GP3, BABOR thermophilus

   antioxidant: intelligente bescherming tegen radicalen 
 BABOR thermophilus, glutathion, tocopherol

   anti-roodkleuring: roodkleuringen worden verminderd 
 Provitamine B5, allantoïne, bisabolol

   Pro-collageen: de elasticiteit van de huid wordt verbeterd  
 glycocéane GP3, green caviar algae extract, Sargassum turbinarioides

   Celreparatie: de celvorming wordt geactiveerd,   
de celregeneratie gestimuleerd 
glycocéane GP3, green caviar algae extract, organisch silicium

   Huidbescherming: de huid wordt beschermd –  
de huidbarrière wordt opgebouwd   

BABOR thermophilus, avocadine, squalaan

   Vocht: intensieve hydratatie van de huid  
 Sargassum turbinarioides, wheat proteïne, milk proteïne

   uitstraling: het huidbeeld wordt verfijnd en gladgemaakt  
 organisch silicium, micropigmenten, silk proteïne

   Vitalisering: de natuurlijke stofwisselingsfuncties  
worden gestimuleerd  
 Sargassum turbinarioides, Pearl Protein

   Gladheid: de huideigen lipiden worden gestimuleerd 
BABOR thermophilus, silk proteïne, avocadine

98 % huidverjonging*

96 % rimpelreductie* 

40 vrouwen in de leef ti jd van 35 tot 60 jaar testten cream en serum gedurende vier weken. 

98 % stelde een verjongend ef fect vast en 96 % gaf aan dat hun rimpels werden gereduceerd.

BABOR onderzoeks- en innovatiecentrum 2012

*  Alle producten zijn zonder paraffine, parabenen en kleurstoffen bij 

 100 % VeRDRAAGZAAmHeID.



seaCreation  
tHe CreaM 
luxueuze anti-aging gezichtsverzorging 

seaCreation  
tHe CreaM riCH 
luxueuze, bijzonder rijke anti-aging  

gezichtsverzorging voor een droge huid 

seaCreation  
tHe eYe CreaM 
luxueuze anti-aging oogverzorging  

seaCreation  
tHe seruM 
  Luxueus anti-aging werkstofconcentraat 

met een bijzonder hoog 

aandeel BABOR thermophilus en 

glycocéane GP3 

de sCHoonHeids-
Wonderen  
uit de diePzee:  
BaBor seaCreation



luxe, die onder  
de Huid Gaat 

Gun uw huid een luxueuze expeditie naar de diepzee. ervaar in elke fase van 
de luxe SeaCreation behandeling hoe de nieuwe, zeer werkzame ingrediënten 
uit de diepten van de zeeën stap voor stap uw huid doorstromen en een 
optimum aan uitstraling en jeugdigheid tevoorschijn toveren. 

Het hooggeconcentreerde serum, aangebracht uit een Tigris-schelp, de 
exclusieve crème ingemasseerd met warme obsidianen en koele koraalstenen 
en twee intensief werkzame maskers laten uw huid er strakker, gladder en 
jeugdiger uitzien. 

we e rg a l oze o nt s p a n n i n g e n 

m et  BA BOR S e aC re at i o n

G e n i et  va n e e n t i j d  va n 

ve r h e u g u  o p d e ve r r a s s e n d e re s u l t a te n


