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De professionele high-tech Forlle’d producten zorgen voor 

een natuurlijke regeneratie, waardoor de gezondheid van de 

huid van binnenuit wordt verbeterd en behouden.

We ontwikkelen wetenschappelijke innovaties, die we in onze 

producten implementeren om huidveroudering te voorkomen. 

Forlle’d producten herstellen de huidstructuur, stimuleren de 

collageen- en elastinesynthese en bieden een onovertroffen 

anti-oxiderende bescherming. Ook verbeteren ze de microf-

lora van de huid, waardoor de immuniteit wordt versterkt, wat 

uiterst belangrijk is voor de gevoelige en de onzuivere huid. 

Get the full advantage of science with Forlle’d 

De natuurlijke 
kracht van Forlle’d!

“De unieke combinatie van laagmoleculaire actieve ingrediënten met geïoniseerde mineralen 

geven Forlle’d de ongeëvenaarde mogelijkheid om werkstoffen op een veilige wijze diep in de 

huid te brengen en te laten opnemen. 

Deze bijzondere, gepatenteerde technologie zorgt ervoor dat actieve ingrediënten zonder ver-

lies van kwaliteit diep in de huid dringen. Forlle’d is daarmee wereldwijd het enige merk dat in 

de dermis komt. De producten van Forlle’d vernieuwen en verjongen de huid op cellulair niveau. 

Dit maakt Forlle’d zo bijzonder.’’

Makoto Hatto 

Doctor of Science

USA Presidential Champion

Gold Award winner UN Certificate
of Recognition holder

Innovatieve laagmoleculaire ingrediënten, veilige afgifte van 

actieve ingrediënten aan de diepste huidlagen, unieke paten-

ten en continue ontwikkeling van nieuwe high-tech oplossin-

gen is de formule van Forlle’d. Succes zit in onze filosofie.



De wetenschappers van Forlle’d ontwikkelden laagmoleculair hyaluronzuur met unieke eigen-
schappen, waardoor de moleculen de huidbarrière kunnen binnendringen, diepe huidlagen 
kunnen bereiken en de huid langdurig kunnen hydrateren. Volgens laboratoriumtesten dringt 
tot 75% van het hyaluronzuur van Forlle’d de eerste 8 uur na het aanbrengen de dermis en 
epidermis binnen. Het laagmoleculaire complex activeert de regeneratie van de huid, herstelt 
de functie ervan, stimuleert de synthese van het eigen hyaluronzuur, collageen en elastine en 
vermindert oxidatieve stress. Het unieke, gepatenteerde hyaluronzuur is het hoofdingrediënt 
van de P-effect producten van Forlle’d.

De producten van Forlle’d bevatten een uniek complex van micro-elementen. Dit mine-
ralencomplex reguleert de minerale balans van de huid. Het vult niet alleen het tekort aan 
micro-elementen in alle huidlagen aan, maar dient ook als een basisafgiftesysteem van de 
actieve ingrediënten, inclusief de laagmoleculaire ingrediënten. Het gepatenteerde complex 
van geïoniseerde mineralen en hyaluronzuur stabiliseert de ruimte tussen de cellen en levert 
voedingsstoffen aan de huidcellen, stimuleert genezing en regeneratie en herstelt de belang-
rijkste fysiologische processen in de huid.

Laagmoleculair Platinum van Forlle’d is bestand tegen alle vormen van vrije radicalen en con-
troleert het photo-aging proces. De producten van de Platinum-lijn vertragen niet alleen de 
mechanismen van photo-aging, maar ook die van fysiologische veroudering van de huid met 
behulp van de belangrijkste biochemische reacties, die ten grondslag liggen aan huidveroude-
ring. De op platina gebaseerde producten hebben een uitgesproken ontgiftend effect en zijn 
uitstekend in het bestrijden van verschillende soorten hyperpigmentatie. Ze bevorderen een 
actievere collageensynthese en een goede structuur van de eiwitten van de huid.

 
De producten van Forlle’d bevatten laagmoleculaire ceramiden, die maximaal ver-
enigbaar zijn met de natuurlijke componenten van de huid. Ceramiden vormen een 
beschermende, ademende barrière die overmatig vochtverlies voorkomt. Hierdoor 
herstellen de Forlle’d producten de natuurlijk beschermende lipidenlaag en verster-
ken ze het beschermend vermogen van de huid, waarbij de vochtbalans in stand wordt 
gehouden. Vanwege hun hoge biologische beschikbaarheid kunnen Forlle’d produc-
ten worden gebruikt voor elk huidtype, zelfs voor de zeer gevoelige en reactieve huid. 

De wetenschappers van Forlle’d behoorden tot de eersten die het belang van het unieke eco-
systeem van de huid onderkenden en zagen dat het microbioom kan worden geoptimaliseerd 
met cosmetische producten. Onze producten gebruiken een filtraat van bacteriën gefermen-
teerd met druivensap en alfa-glucaan-oligosacchariden. Ze maken ook gebruik van enzymen 
en andere bioactieve verbindingen die worden geproduceerd door bacteriën die verwant zijn 
aan de inheemse bacteriën, de zogenaamde pre- en postbiotica. Deze zijn nodig om huidaan-
doeningen te normaliseren, die worden beïnvloed door veranderingen in de microflora. De 
milde en intelligente formule van Forlle’d zorgt voor een gezond microbioom van de huid.

Intensieve hydratatie en 
fysiologische biostimulatie

Herstel van de minerale 
balans van de huid

Ontgifting en bescherming 
tegen vrije radicalen

Herstel van de lipidenlaag en 
bescherming van de huid

Het behoud van een gezond 
huidmicrobioom

Healthy skin driven by science

Vochtgehalte
Het vochtgehalte van de huid is na 2 maanden dagelijks 

gebruik van Forlle’d met 96% toegenomen

Rimpels
De diepte van rimpels is na twee maanden dagelijks  

gebruik van Forlle’d met 40% verminderd

Elasticiteit
De elasticiteit van de huid is na twee maanden dagelijks 

gebruik van Forlle’d met 55% verbeterd

Erytheem
Roodheid in de huid is met 35% vermindert na twee

maanden dagelijks gebruik van Forlle’d

van de actieve ingrediënten dringen
binnen 8 uur door in de huid
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De effectiviteit van de Forlle’d producten is door een onafhankelijk dermatologisch 

laboratorium onderzocht en bevestigd.

 

Duitsland, maart 2012



Cleansers

Een mooie en gezonde huid is het 
resultaat van elke dag goed voor 
jezelf zorgen. Daarom is het goed 
reinigen van de huid een belangrijk 
reinigingsritueel in Japan. Het op 
een milde wijze verwijderen van alle 
soorten verontreiniging is de sleutel 
tot jeugd en schoonheid.

Hyalogy remover for point make-up

Waterproof make-up remover

Deze oogreiniging is speciaal ontwikkeld om waterproof make-up op een zachte manier te verwijderen. De 
formule is gebaseerd op plantenextracten en natuurlijke oliën, die make-up oplossen zonder de bescherm-
laag van de huid aan te tasten. Naast een milde reiniging zorgt dit product ook voor het verbeteren van de 
bloedcirculatie en is het anti-allergeen.

Hyalogy P-effect clearance cleansing

Eerste fase reiniger

Deze eerste stap reiniging is special ontwikkeld voor een huid, die blootstaat aan stress en luchtvervuiling. 
Het lost alle olieachtige substanties op zoals make-up en talg. De emulsie dringt diep in de poriën en maakt 
vanuit daar alle onzuiverheden los. Het product herstelt de hydrolipidemantel van de huid, die cruciaal is 
voor de preventie van bacteriële infecties. Dit product is geschikt voor alle huidtypen tijdens de salonbe-
handelingen. Voor thuisgebruik is dit product geschikt, als eerste fase reiniger, voor een vette- ontstekings-
gevoelige huid of voor iemand die make-up gebruikt.

Hyalogy P-effect re-purerance wash

Tweede fase reiniger

Dit zachte schuim is ontwikkeld om alle in water oplosbare stoffen op te lossen met een verfrissende, 
herstellende en ontstekingsremmende werking. Dit product is bedoeld als dagelijkse reiniging voor een 
normale tot vette huid en een huid met ontstekingsreacties. Tevens ook geschikt voor de huid rondom de 
ogen. Dit reinigingsproduct kan als losstaande reiniging gebruikt worden.

Hyalogy P-effect creamy wash

Tweede fase reiniger

Dit zachte schuim is ontwikkeld om alle in water oplosbare stoffen op te lossen met een verfrissende, 
herstellende en ontstekingsremmende werking. Dit product is bedoeld als dagelijkse reiniging voor een 
normale tot vette huid en een huid met ontstekingsreacties. Tevens ook geschikt voor de huid rondom de 
ogen. Dit reinigingsproduct kan als losstaande reiniging gebruikt worden.

150ml

100g

100g

150ml



Lotions

Deze unieke producten zijn rijk aan 
actieve ingrediënten. Ze bereiden 
de cellen intensief voor op het 
absorberen van de belangrijkste 
ingrediënten en vergroten hun 
krachtige werking.

Hyalogy P-effect Refining Lotion

Diep hydraterende lotion

Deze lotion is een geweldige bron van vocht, zelfs voor de meest gedehydrateerde huid. Het unieke com-
plex van actieve moleculaire ingrediënten zorgt voor een langdurige hydratatie van alle huidlagen. De actie-
ve formule stimuleert de celvernieuwing en bevordert het opnamevermogen van de huid. Deze lotion is 
geschikt voor dagelijks gebruik voor alle huidtypen en alle leeftijden.

Hyalogy Platinum Lotion

Anti-oxidant lotion

Deze lotion is gebaseerd op laagmoleculair geïoniseerd platinum, dat alle vrije radicalen in de huid deac-
tiveert en de werking van andere anti-oxidanten versterkt. Het verstrakt de verslapte huid, vermindert 
hyperpigmentatie en ontstekingen. Deze lotion is geschikt voor alle huidtypen, vooral voor een vette-, 
gecombineerde huid en een huid met ontstekingen.

Hyalogy AC Clear Lotion

Zuiverende lotion voor de vette en gecombineerde huid

Dit product verfrist, verzacht en hydrateert de huid. Daarnaast normaliseert het de microflora en ph-balans. 
Het reguleert de talgproductie en werkt mild peelend. Deze lotion verbetert het opnamevermogen van de 
huid en is geschikt voor dagelijks gebruik.

Hyalogy P-effect Peeling Lotion

Zacht exfolierende lotion

Deze speciale lotion zorgt voor een mild exfoliërende werking door een combinatie van melkzuurbacteriën, 
melkzuur en appelzuur. De lotion activeert het celmetabolisme om de huid te versterken en te beschermen. 
Dit product is geschikt voor dagelijks gebruik, zelfs voor de gevoelige huid.

150ml

120ml

120ml

100ml



Serums

Sterk geconcentreerde serums 
van Forlle’d zijn het resultaat 
van de nieuwste ontdekkingen 
in de wetenschap van anti-
-aging. Elk serum belichaamt 
innovatie en efficiëntie, helpt 
huidveroudering te vertragen 
en biedt een stabiel verjongend 
effect zonder injectables.
 



Hyalogy α

Verjongend serum voor de verslapte huid

Een serum op basis van nanotechnologie, dat de huid nieuw leven inblaast en een verstevigend en liftend 
effect heeft. Peptiden stimuleren de fibroblasten waardoor de aanmaak van collageen en elastine worden 
gestimuleerd. Dagelijks gebruik van dit serum zorgt voor een verbeterde elasticiteit en een liftend effect. 
Hyalogy a is geschikt voor alle huidtypen. Over het algemeen wordt het serum geadviseerd voor de ver-
slapte, dunne en droge huid.

Hyalogy P-effect Essence

Celstimulerend hydraterend serum

Een multifunctioneel anti-aging serum met een langdurig hydraterend en stimulerend effect.  Laagmole-
culair geïoniseerd hyaluronzuur is de basis van dit product. Het dringt door het basale membraan heen en 
reguleert het vochtgehalte in de diepere huidlagen terwijl het de collageen-  en elastineproductie stimuleert. 
P-effect Essence normaliseert de pH-waarde en verbetert de kwaliteit van de huid. Dit serum is geschikt 
voor alle huidtypen en alle leeftijden.

Hyalogy β

Mimische rimpel verminderend serum

De peptiden in dit specifieke serum hebben een “botox” like effect op de huid, doordat ze mimische spie-
ren kunnen ontspannen en collagene vezels kunnen versterken. Door de laagmoleculaire formule kunnen 
actieve ingrediënten dieper in de huid dringen voor een zichtbaar en lang resultaat. Dit serum verlengt de 
effecten van Botoxinjecties en het is geschikt voor alle huidtypen.

Hyalogy Platinum Essence

Superieur anti-oxidant serum

Dit product is een uitmuntend anti-oxidant, een verhelderend en zuiverend serum op basis van laagmolecu-
lair platinum en hyaluronzuur. Dit serum werkt verstevigend, vermindert rimpels en werkt verhelderend op 
hyperpigmentatie. Omdat platinum een ontstekingsremmende werking heeft, is dit product ook geschikt 
voor een vette onzuivere huid.

Hyalogy BW Concentrate

Verhelderend serum

Een serum voor iedereen met pigmentproblemen. Peptiden en arbutin verhelderen bestaande pigmentvlek-
ken en verbeteren de teint van de huid. Tyrosinaseremmers zorgen ervoor dat toekomstige pigmentvlekken 
worden voorkomen.

Hyalogy FH Essence

Anti-aging serum voor de rijpere huid

Dit serum met verjongende eigenschappen is gebaseerd op laagmoleculaire ingrediënten en plantaardige 
oestrogenen. Deze plantaardige vorm van oestrogeen balanceert de hormoonbalans en voorkomt veroude-
ring van de huid. Dit serum verbetert de huidstructuur en stimuleert de aanmaak van collageen en elastine. 
Daarnaast versterkt het de haarvaatjes en reguleert het ons celmetabolisme. Dit serum wordt geadviseerd 
voor een normale tot droge huid en is niet geschikt voor een vette, ontstekingsgevoelige huid.

Hyalogy AC Clear Essence

Talgreducerend serum voor de vette en gecombineerde huid

Dit serum voorkomt ontstekingsreacties, beschermt tegen schadelijke bacteriën, reguleert de talgproduc-
tie en voorkomt littekenvorming. Voor alle leeftijden biedt dit product een oplossing voor alle talggerela-
teerde huidproblemen.

30ml30ml

30ml15ml

15ml30ml

30ml



Masks

Forlle’d maskers voor thuisgebruik 
helpen met actieve ingrediënten 
het effect van de professionele 
behandelingen te verlengen en te 
behouden.
 

Hyalogy P-effect Reliance Gel

Intensief hydraterende gel

Deze gel versnelt het huidherstellende vermogen, hydrateert direct en verbetert de barrière waardoor het 
vocht wordt vastgehouden in de huid. Dit product kan voor dagelijks gebruik en als nachtcrème worden 
ingezet, maar ook als wekelijks masker.

Hyalogy Sparkling Gel Pack

Voor een huid die overmatig wordt blootgesteld aan luchtvervuiling

Dit masker is geschikt voor een vale huid, grove poriën en hyperkeratose. Het verbetert het celmetabolis-
me, activeert de microcirculatie, verbetert de weefselademhaling, bevordert ontgifting en heeft een liftend 
effect. Voor een heldere, egale en frisse uitstraling.

50g

5x10g



Creams

Verzadigt, zeer comfortabel en 
effectief: luxueuze crèmes van 
Forlle’d. Innovatieve ingrediënten 
met een laagmoleculair gewicht 
gecombineerd met essentiële
plantenextracten beschermen de 
huid effectief tegen vroegtijdige 
veroudering.

Hyalogy P-effect Basing Emulsion

Lichte fluide

Deze lichte emulsie zorgt voor een optimale vochtbalans en verzorgt de huid. De laagmoleculaire formule 
met lipide rijke ingrediënten garandeert een snel herstel van de hydrolipide laag van de huid. Dit product is 
niet comedogeen en is perfect als dag- en nachtcrème en als basis voor make-up.

Hyalogy P-effect Nourishing Cream

Rijke, volle crème

Een onmisbare crème voor een droge en gevoelige huid. De unieke combinatie van ingrediënten hydrateert, 
voedt en verzacht de huid in enkele seconden en verlicht het droge gevoel direct. Dit is ook een perfecte 
crème voor het winterseizoen of tijdens de wintersport.

Hyalogy Platinum Face Cream

Superieur anti-oxidant gezichtscrème

Laagmoleculair geïoniseerd platinum werkt als een schild om de huid te beschermen tegen schadelijke 
vrije radicalen. Een breed inzetbare crème voor een droge en verslapte huid met anti-aging en anti-pigment 
eigenschappen. Ook een huid, die blootstaat aan veel vervuiling, zoals omgevingsfactoren, rook, uitlaat-
gassen of UV-stralen, heeft baat bij deze crème.

Hyalogy VCIP Cream

Verhelderende gelcrème

Een luchtige crème, die energie geeft aan de cellen en bescherming biedt tegen vrije radicalen. Het ver-
heldert hyperpigmentatie en kalmeert de huid. Ultra stabiele in olie-oplosbare Vitamine C stimuleert de 
celactiviteit en voorkomt cel- en DNA-schade, veroorzaakt door UV-stralen. Deze crème is geschikt voor 
alle huidtypen, maar speciaal voor een gecombineerde huid met zonneschade.

100ml

40g

50g

50g



Hyalogy Lift Cream

Liftende crème

Dit innovatieve product zorgt voor huidvernieuwing op cellulair niveau. Door de peptiden en plantenextrac-
ten heeft het een direct liftend effect op de huid en voorkomt het de 3 belangrijkste externe tekenen van 
huidveroudering: lijntjes en rimpels, verslapping en dehydratatie. Dagelijks gebruik zorgt niet alleen voor 
een direct liftend effect, maar ook voor versteviging van de huid op lange termijn.

Hyalogy AC Clear Cream

Verzachtende crème voor een vette en gecombineerde huid

Deze crème met kruiden en plantenextract is speciaal ontwikkeld voor een vette-, gecombineerde huid, 
die regelmatig ontstekingen heeft. Deze crème reguleert de vocht- en vetbalans, voorkomt de groei van de 
propionibacterie, hydrateert en verbetert de elasticiteit, waardoor poriën zullen verfijnen.

Hyalogy AC Clear Mattifier

Matterende fluid voor de vette en gecombineerde huid

Hyalogy AC Clear Mattifier biedt een langdurig mat effect en vormt een prachtige aanvulling op de dage-
lijkse verzorging van een vette en gecombineerde huid, die vatbaar is voor onzuiverheden, waardoor de 
huid de hele dag fris en mooi is. De emulsie biedt een perfecte basis onder make-up en fixeert huidverzor-
gingsproducten, die op het gezicht worden aangebracht. Tegelijkertijd houdt het de hydratatie van de huid 
in balans, normaliseert het de pH-waarde en de bacteriële microflora.

Hyalogy BW Night Cream

Anti-pigment nachtcrème

Dit luchtige nachtproduct vermindert hyperpigmentatie voor alle leeftijden en alle huidtypen. Regelmatig 
gebruik van dit product zorgt voor een gladde huidstructuur, vermindert verhoorning, verheldert pigment-
vlekken en egaliseert de huidskleur.

50g

50g

50ml

50g



Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

Universele verjongende oogcrème

Deze unieke oogverzorging hydrateert en voedt het delicate gebied rondom de ogen. Het verbetert de cir-
culatie, waardoor donkere kringen en oedeem verminderen. Een leuk extraatje: Japanse kruidenextracten 
stimuleren de haarfollikels, waardoor wimperhaartjes gaan groeien.

Hyalogy Platinum Eye Cream

Superieur anti-oxidant oogcrème

Laagmoleculair, geïoniseerd platinum blokkeert alle vormen van vrije radicalen, waardoor de jeugdigheid 
van de huid behouden wordt. Deze formule versterkt de haarvaten rondom de ogen en verbetert de circu-
latie waardoor afvalstoffen worden afgevoerd en oedeem afneemt.

Hyalogy P-effect Sheet for Eyes

Direct effect oogmasker

Deze voorgevormde sheets geven een direct liftend effect, verminderen donkere kringen en kraaienpootjes. 
Dit product kan worden ingezet als onderdeel van de wekelijkse “beauty routine”, maar is ook perfect 
geschikt als voorbereiding op professionele make-up. Dit product is geschikt voor alle huidtypen en alle 
leeftijden.

Hyalogy Eye Moistlift

Liftend serum voor de oogleden

Dit luchtige, snel absorberende oogserum heeft zowel een liftend als een hydraterend effect. Het vermin-
dert de diepte en de lengte van de rimpels rond de ogen. Bij regelmatig gebruik ziet de huid er glad, stevig, 
gelift en fris uit. De teint van de oogleden wordt helderder en egaler en door de liftende werking lijken de 
ogen meer open.

20g

9g

8 sets

10ml

Eye care

Ogen zijn niet alleen de spiegel van 
de ziel, maar ook een weerspiege-
ling van de leeftijd. Intensieve en 
milde verzorging van 
Forlle’d helpt de gevoelige huid 
rond de ogen te herstellen en te 
verjongen.
 



Hyalogy Sculpting Gel

Multifunctionele verwarmende gel

Deze gel stimuleert de vetverbranding en werkt verstevigend en modellerend. Doordat het de vetverbran-
ding stimuleert, heeft het een anti-cellulite werking en werkt het preventief tegen striae. Het geeft een 
prettig “warming up” effect op de huid en is voor zowel gezicht als lichaam te gebruiken.

Hyalogy Protective Cream for Lips

Rijke lipcrème

Deze geweldige crème voor de lippen verzadigt, hydrateert, beschermt de huid en geeft comfort, herstelt 
en accentueert de schoonheid van de tere huid op en rondom de lippen. Deze crème zorgt tevens voor 
een gelijkmatige kleur op de lippen waardoor de algehele lippenkleur er gezonder en aantrekkelijker uit ziet.

Hyalogy Body Treatment Cream

Hydraterende bodycrème

Deze lichte bodylotion trekt snel in zonder zwaar te voelen en hydrateert, verzorgt en verjongt het lichaam. 
Doorbloedende ingrediënten zorgen ervoor dat de microcirculatie van de huid toeneemt waardoor het 
ontgiftende eigenschappen heeft.

Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

Zonbescherming

Deze effectieve crème beschermt uitstekend tegen de nadelige effecten van UV-stralen, de minerale ingre-
diënten bieden bescherming tegen zowel UV A- als UV B-stralen en helpen de huid snel herstellen na 
blootstelling aan UV-stralen. Deze formule heeft licht reflecterende deeltjes, waardoor je er direct fris en 
helder uitziet zonder de huid te verstoppen.

200g

9g

200g

30ml

Special care

Unieke formuleringen op basis van 
laagmoleculaire ingrediënten om de 
ouder wordende huid van gezicht 
en lichaam te herstellen en de 
structuur en de kwaliteit van de huid 
te verbeteren.



Dit schema beschrijft de aanbevelingen voor thuisgebruik ter 
aanvulling en verbetering van de effectiviteit van de professionele 
behandelingen.

Basis hydratatie

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing  
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Cream:
Hyalogy P-effect  
Reliance Gel
Hyalogy P-effect Basing 
emulsion

Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly 
Cream for Eyes
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV Protector SPF 25 
PA++

Intensieve hydratatie

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing  
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Essence:
Hyalogy P-effect essence

Cream:
Hyalogy P-effect  
Reliance Gel
Hyalogy P-effect Basing 
emulsion

Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly 
Cream for Eyes
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV Protector SPF 25 
PA++

Gevoelige huid

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing  
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Essence:
Hyalogy VK essence

Cream:
Hyalogy P-effect  
Basing emulsion
Hyalogy P-effect Nourishing 
cream

Eye care:
Hyalogy Daily and Nightly 
Cream for Eyes
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV Protector SPF 25 
PA++

Volg de aanbevelingen van uw huidspecialist op om de beste resulta-
ten te verkrijgen met Forlle’d.

Liften en verstevigen

40+

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Essence:
Hyalogy-a
Hyalogy-b

Cream:
Hyalogy Lift Cream 
Hyalogy P-effect Basing 
emulsion

Eye care:
Hyalogy Platinum eye cream
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV  
Protector SPF 25 PA++

Anti-aging

45+

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Essence:
Hyalogy FH essence  
Hyalogy-b 

Cream:
Hyalogy Lift cream
Hyalogy P-effect Nourishing 
Cream

Eye care:
Hyalogy Plainum eye cream 
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV Protector SPF 25 
PA++

Platinum care 
(bescherming tegen photo-aging)

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash

Lotion:
Hyalogy P-effect Refining lotion

Essence:
Hyalogy Platinum essence

Cream:
Hyalogy Platinum  
face cream
Hyalogy VCIP cream 
Hyalogy BW Night Cream 

Eye care:
Hyalogy Platinum eye cream
Hyalogy EyeMoistLift

Bescherming:
Hyalogy UV Protector  
SPF 25 PA++

Verhelderen 

Alle leeftijden

Make-up remover:
Hyalogy Remover  
for Point Make-up

Cleansers:
Hyalogy P-effect  
Clearance Cleansing
Hyalogy P-effect  
Repurerance Wash
 
 
Lotion:
Hyalogy Platinum Lotion

Essence:
Hyalogy BW Concentrate

Cream:
Hyalogy BW Night Cream

Eye care:
Hyalogy Platinum eye cream
Hyalogy Daily and Nightly  
Cream for Eyes

Bescherming:
Hyalogy UV Protector  
SPF 25 PA++

Basisrichtlijnen



Forlle’d  
Home care

Onderstaand schema geeft de volgorde van het productgebruik weer. 
Om de doeltreffendheid van de producten en behandelingen te verbe-
teren en aan de behoeften van uw specifieke huid te voldoen, raden we 
u ten zeerste aan het advies op te volgen van een professionele Forlle’d 
huidspecialist.

1 2 3
Fase 1

Fase 2 Special 
care

Make-up Remover  Cream
Emulsion

Lotion 

Essence 

MaskCleansing Lips 
SPF 

Cleansing Active

ingredients

Finishing



www.forlled.nl

www.instagram.com/forlled_nederland

www.facebook.com/forllednederland

e-mail: forlled@dermaesthetics.nl


