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“Is schoonheid een individueel maakbaar streven of spelen universele waarden mee? 
Pascaud is een merk dat opteert om schoonheid in ieder geval breder te zien dan alleen 
de buitenkant. Vanaf de oprichting hanteren we de beauty triangle, een houvast om je 
bewust te zijn van drie pijlers die in balans jouw unieke schoonheid benadrukken. Zo 
staat outside in beauty voor schoonheid van buiten naar binnen. Dit stimuleren we bij 
Pascaud met onze beautybehandelingen en onze krachtige verzorgingsproducten, de 

cosmeceuticals. Wist je dat deze qua werkzaamheid tussen cosmetica en farmaceutica 
inzitten? Dan staat inside out beauty voor schoonheid van binnen naar buiten. Dit 
bevorderen we met onze natuurzuivere voedingssupplementen (nutriceuticals) en 

reinigingskuren.  De overkoepelende gedachte is hoe beter en hoe consequenter je van 
binnenuit aan schoonheid werkt, hoe meer je de buitenkant beïnvloedt. Als laatste is zen 
beauty de pijler die schoonheid van inzicht symboliseert. Positief denken, je leven zinvol 
inrichten, dingen doen die jou gelukkig maken. Bewust kiezen dus. Al deze beauty items 
van de driehoek, versterken elkaar en maken dat schoonheid te monitoren is. Pascaud 
begeleidt jou graag in dit proces. Samen met onze beautyprofessionals die op hoog 

niveau behandelingen – al dan niet met apparatuur – aanbieden en perfect maatwerk 
leveren om jouw schoonheid te personaliseren en naar een hoger level te brengen. We 

nemen je mee in de wereld van Pascaud en in deze brochure vind je alvast al onze 
producten. Let’s make a beautiful start!”

SCHOONHEID IN DRIE DIMENSIES

Mardge Pascaud
Beauty Innovator



J E  HU ID  WEER  IN  BALANS
Een goed begin is het halve werk. Om jou op weg te helpen je huid in balans te brengen 
en te behouden, is de Pascaud Starterkit samengesteld. 

Hiermee heb je een perfecte basisverzorging 
voor de buitenkant (outside in beauty) en 
binnenkant (inside out beauty).

Deze bevat:
• Cleanser, milde reinigingsemulsie
• Vernix Caseosa, dag- en nachtcrème
• Deto-X, kuur voor lichaamsreiniging
• Synfor Forte, voor een goede darmflora

• effectieve concentraties van cosmeceutische werkstoffen

• adequaat huid-transportsysteem voor optimale opneembaarheid

• parfumvrij of alleen gebruik van allergeenvrij parfum

• airless of single-dose verpakkingen die de werkstoffen conserverenairless of single-dose verpakkingen die de werkstoffen conserveren
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COSMECEUT ICALS  Z I JN  PRODUCTEN D IE  QUA WERKZAAMHE ID 
TUSSEN COSMET ICA EN FARMACEUT ICA L IGGEN

De werkstoffen zijn hoog gedoseerd, maar vooral ook in onderlinge samenwerking 
goed op elkaar afgestemd, waardoor zichtbare huidverbetering te realiseren is. 

In vergelijking met cosmetica bevatten cosmeceuticals actieve ingrediënten die naar 
de juiste huidlaag gaan om de specifieke huidproblematiek gericht aan te pakken.

COSMECEUT ICALS
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RE IN IGEN

CLEANSER

Reinigingsemulsie
• in no time een schone huid
• reinigt intensief maar zacht
• geen tonic of lotion nodig
• op basis van Aloë Vera gel
• ook als oogmake-up remover te 

gebruiken
• geschikt voor alle huidtypen

GEBRUIK
De emulsie wordt ingemasseerd 
waarna deze wordt afgewassen 
met water. Het kan ook worden 
afgenomen met tissues, watten of 
een washandje.

ENZYME PEEL

Milde enzym peeling
• direct resultaat
• intensieve reiniging
• frisse, gladde en gehydrateerde 

huid
• regelmatig gebruik verbetert de 

opname van cosmeceuticals
• geschikt voor alle huidtypen; in 

het bijzonder voor een droge, 
doffe huid

GEBRUIK
Een tot twee keer per week 
op gezicht, hals, decolleté en 
oogcontouren. 

CLEANSING BALM

Reinigingsbalsem
• intensieve reiniging
• geeft de huid een comfortabel 

gevoel
• geschikt voor de droge, 

vochtarme en gevoelige huid

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds. Masseer 
de balsem in op de droge huid en 
voeg daarna lauwwarm water toe. 
Spoel het geheel af.

SAL ICYL IC EXFOLIATOR

Diepreinigende scrubgel
• reinigt tot diep in de poriën
• egalere structuur van de huid
• voor de grauwe, vette of oudere 

huid
• geeft een frisse uitstraling en 

gezonde kleur
• 2% salicylzuur

GEBRUIK
Een tot twee keer per week als 
peeling of meerdere malen per 
week bij een onzuivere huid.



CRÈMES

Meng een beetje Pascaud Cover 
Cream met jouw dagcrème voor 

een subtiele teint met crème effect.

T IP
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VERNIX CASEOSA

Dag- en nachtcrème
• huididentieke stoffen
• sterk verzachtend
• samenstelling zoals het waslaagje 

dat pasgeborenen op hun huid 
hebben

• versterkt de huidbarrière
• geschikt voor de gevoelige huid 

en de huid die uit balans is
• bevat geen parfum

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren.

DNA CREAM

Rijke dag- en nachtcrème
• herstel door marine-DNA
• verbetert het vocht- en vetgehalte 

van de huid
• stimuleert de celvernieuwing
• de huid krijgt haar soepelheid en 

comfort weer terug
• geschikt voor de huid met een 

tekort aan vocht en vetstoffen
• geeft een mooie glans

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren.

L . I .F.T. 
FACEL IFT CREAM

Dagcrème
• bevat de peptiden Argireline®, 

Matrixyl3000® en Regestril®, voor 
een directe vermindering van 
expressielijntjes en verbetering van 
de spankracht van de huid

• bevat geen parfum

GEBRUIK
‘s Morgens op de gereinigde huid 
inmasseren. De L.I.F.T. vormt een 
perfecte basis voor een mooie 
make-up. 

EL IMINATE

Antibacteriële crème
• bestrijdt acne, ontstekingen en puistjes
• reguleert de talgklieractiviteit
• heeft een sterke antibacteriële werking 

door vetzuren uit chaulmoogra-olie
• sterke ontstekingsremmende werking 

door guggul extract
• ook in een handige stick verkrijgbaar 

voor onderweg
• bevat geen parfum

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren. 

24 HOUR CREAM

Dag- en nachtcrème
• DPHP (botanisch aminozuur) tegen 

afbraak van collageen
• moerbei-extract voor een egale 

teint en preventie tegen pigment-
vlekken

• hyaluronzuur voor een optimaal 
vochtgehalte van de huid

• SPF 8
• geschikt voor alle huidtypen

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren.

HYDRATING 
EMULSION

Vloeibare dag- en nachtcrème
• verbetert het vochtgehalte van de 

huid
• snelle opname en voelt niet vet
• ook geschikt voor een vette huid
• bevat geen parfum

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren.

REPAIR COMPLEX

Herstellende crème
• stimuleert de reparatie van 

collageen en elastine
• geeft een algemene anti-aging 

verzorging
• heeft een positieve werking op 

littekens
• zorgt voor een betere werking van 

de huideigen reparatie-enzymen
• zorgt voor een goed en snel 

huidherstel
• geeft een mooie glans
• bevat o.a. foliumzuur, B-vitamines, 

lactobacillus en betaglucanen

GEBRUIK
‘s Morgens en ‘s avonds op de 
gereinigde huid inmasseren.



10-AMPULLEN
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AMPUL L EN MASKERS  &  SERUMS
INNOVATIVE I I

Geconcentreerd verjongend serum
De Innovative II is een speciaal product 
met een extreem hoog werkzaam 
vitamine C gehalte (79%) en heeft een 
wetenschappelijk bewezen werking.
• stimuleert de collageen aanmaak
• stimuleert de celstofwisseling
• egaliseert de teint (anti-

pigmentvlekken)
• neutraliseert vrije radicalen
• hydrateert en verzacht
• beschikbaar in een maandkuur (28 

doses) en een weekkuur (7 doses)

GEBRUIK
Het geactiveerde serum inmasseren op 
de schone huid, en breng daarna een 
crème aan. 

NECK & DÉCOLLETAGE 
CREAM

Hals- en decolleté crème
stimuleert de collageenaanmaak
• verzorgt de dunne en kwetsbare 

huid van de hals
• vermindert fijne rimpels in de hals 

en op het decolleté
• stimuleert het collageen
• verstevigt de halshuid door peptiden 

Matrixyl 3000® en Regestril®
• snel zichtbaar effect door peptiden 

zoals Argireline®

GEBRUIK
Crème met opwaartse 
strijkbewegingen aanbrengen.

24-AMPULLEN 
(RETINOL-AHA-DNA)

Ampullenkuur
• intensieve 3-fasen kuur van 24 ampullen
• Retinol (vitamine A) ampullen stimuleren 

de aanmaak van nieuwe cellen
• AHA (fruitzuur) ampullen verwijderen de 

dode huidcellen
• DNA ampullen voeden de huid
• snel zichtbaar resultaat
• optimale werking door luchtdichte 

verpakking
• hoge concentraties werkstoffen
Naast de 24 ampullenkuur zijn er ook 
specifieke ampullenkuren met 10 stuks.

GEBRUIK
Gedurende 24 nachten in plaats van 
nachtcrème. Inhoud in de handpalm 
kloppen en over het gereinigde gezicht en 
de hals verdelen. De gehele ampul in één 
keer opmaken. 

HYDRATING MASK

Hydraterend masker
• intensief hydraterend
• ontspant de vermoeide huid
• optimaal resultaat in slechts 

10 minuten
• verfrissend en verkoelend
• geschikt voor alle huidtypen
• bevat geen parfum

GEBRUIK
Een tot twee keer per week een 
dekkende laag op een goed 
gereinigde huid aanbrengen 
en 10 minuten in laten werken. 
Daarna afwassen met lauw water 
of de hele nacht in laten werken. 

L IPCONTROL

Lipserum met UV-bescherming
• voorkomt droge en schrale lippen
• pakt fijne lijntjes aan
• beschermt tegen UV-straling
• hygiënisch doseerspuitje
• bevat geen minerale olie of 

parfum

GEBRUIK
Zo vaak als wenselijk.

INNOVATIVE I I

Geconcentreerd verjongend serum
De Innovative II is een speciaal product 
met een extreem hoog werkzaam 
vitamine C gehalte (79%) en heeft een 
wetenschappelijk bewezen werking.
• stimuleert de collageen aanmaak
• stimuleert de celstofwisseling
• egaliseert de teint (anti-

pigmentvlekken)
• neutraliseert vrije radicalen
• hydrateert en verzacht
• beschikbaar in een maandkuur (28 

doses) en een weekkuur (7 doses)

HYDRATING MASK

ontspant de vermoeide huid
optimaal resultaat in slechts 

verfrissend en verkoelend
geschikt voor alle huidtypen

Een tot twee keer per week een 
dekkende laag op een goed 
gereinigde huid aanbrengen 
en 10 minuten in laten werken. 



SERUMS
CODE X SERUM

Universeel liftend
Dit serum spant de huid direct 
zichtbaar op. De polymeerstructuur 
vormt een elastische film op de huid 
voor een gladdere huid. Serum 
X is geschikt voor iedere huid 
voor het bereiken van een mooie 
huidspanning op zeer korte termijn. 

CODE G SERUM

Anti-glycatie
Serum Code G pakt de oorzaak 
aan van de huid die gevoelig is 
voor verslapping. Carnosine speelt 
als aminozuur met antiglycatie 
eingenschappen hierin een 
belangrijke rol. De werking van dit 
ingrediënt wordt versterkt door de 
toevoeging van druivenpitolie met 
een hoge concetratie aan polyolen 
en flavonoïden. Om reeds ontstane 
ouderdomsschade te herstellen, 
is peptide matrixyl 3000® een 
belangrijk werkstofcomplex in dit 
serum.

CODE C SERUM

Anti-inflammatoir
Wanneer er sprake is van een huid 
die snel last heeft van ontstekingen, 
irritaties en roodheid. SymCalmin®

is een belangrijke werkstofcocktail 
met anti-irriterende eigenschappen. 
Perfect voor de vermindering van 
roodheid, inflammatie en jeuk.
Het serum is daarnaast verrijkt met 
een natuurlijke ontstekingsremmer 
van wierookboom. Serum Code 
C bevat aanvullend nog twee 
doelgerichte verzachtende en wond 
helende werkstoffen.  

CODE O SERUM

Antioxidant
Wanneer uw huid vaak in aanraking 
komt met schadelijke invloeden van 
buitenaf die oxidatie van huidcellen 
tot gevolg hebben, biedt Serum 
Code O dé oplossing. Vitamine E uit 
plantaardige olie is een natuurlijke 
antioxidant die een groot deel van 
de werkzaamheid van dit serum 
vervult. Resveratrol blauwe druif 
heeft ook sterke antioxidatieve 
eigenschappen. Om het serum 
maximaal krachtig te maken is 
pycnogenol® toegevoegd. Dit is een 
antioxidant van de Franse maritieme 
dennenboombast.

CODE A SERUM

Anti-rimpel
Wanneer de vorming van rimpels 
een grote rol speelt, vormen 
Retinol en retinyl palmitat de 
perfecte Vitamine A cocktail. 
Deze combinatie is dé absolute 
koning in het aanpakken van 
huidveroudering. 
Syn-ake® en Argireline® ontspannen 
tegelijkertijd expressierimpels. 
Resultaat? Een uitgeruster uiterlijk.

CODE G SERUM

Hydratatie
Hydratatie is essentieel voor iedere 
huid. Het beste op het gebied 
van vochtbinding is hierin key. 
Hyaluronzuur werkt als een zeer 
krachtig, hydraterend ingrediënt 
samen met Carrageenan uit rode 
zeewier met waterbindende 
eigenschappen Polyol met 
vochtaantrekkende en -bindende 
eigenschappen geven dit serum 
maximale hydraterende power!

CODE T SERUM

Egalisatie
Hét perfecte serum voor 
een huid die gevoelig is 
voor de ontwikkeling van 
pigmentverstoringen. Vitamine B3 
heeft een bewezen effect bij het 
verminderen van pigmentvlekken 
en melasma. Onderzoek laat zien 
dat 4% niacinamide even goed 
werkt als de medicinale crème 
hydroquinone. De werking wordt 
versterkt door de toevoeging 
van Indian gooseberry; een 
ingrediënt met sterk verlichtende 
eigenschappen. 

Een serum breng je na de 
reiniging aan. Masseer een 
paar druppels in en breng 
vervolgens een crème aan.

T IP
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RE-BOOST SERUM

Antirimpel
Dit serum vermindert fijne lijntjes, 
rimpels en poriën. Ook egaliseert 
dit Re-boost serum de textuur en 
de kleur van de huid. Handig om 
te weten; dit serum kan onder alle 
Pascaud crèmes gebruikt worden.



OGEN ZONBESCHERM ING

EYEBOOST GEL

Oogcontour gel
• voor de directe vermindering van 

expressielijntjes
• vermindering van donkere kringen 

(extract van paardenkastanje)
• vermindering van vochtwallen
• uitstekende basis voor make-up
• bevat geen parfum

GEBRUIK
Licht inkloppen op de oogcontouren.

UV DEFENSE

Dagcrème en UV-bescherming in één
hydraterende dagcrème
• beschermt tegen veroudering door 
de zon

• beschermt tegen verbranding
• zeer hoge bescherming tegen UV-A 
en UV-B

• geen witte waas op de huid
• bevat geen parfum

GEBRUIK
‘s Morgens op de gereinigde huid 
aanbrengen. Bij zonnebaden om de 
twee uur aanbrengen.

MARMATRIX EYE MASK

Oogmasker met gevriesdroogde 
algen
• directe vermindering van 

expressielijntjes
• hydrateert de huid rond de ogen
• tegen vermoeide ogen
• vermindering van vochtwallen
• vermindering van donkere kringen

GEBRUIK
Druk op de activatorvloeistof zodat 
deze zich mengt met het vliesmasker. 
Het masker onder de ogen positioneren 
en 20 minuten in laten werken.

EYECARE CREAM

Oogcontourcrème
• hydrateert de huid rond de ogen
• beschermt de huidbarrière
• vermindering van vochtwallen
• verzacht irritaties (bevat ogentroost)
• verzorgt door hyaluronzuur, 

vitamine E en banaanextract
• voor een extra intensieve werking is 

deze ook aan te brengen onder de 
Eyeboost Gel

• bevat geen parfum

GEBRUIK
Licht inkloppen op de oogcontouren.

SUNSCREEN SPRAY 
SPF30

Spray met hoge UV-bescherming
• hydraterende spray voor het 
lichaam

• beschermt tegen veroudering door 
de zon

• beschermt tegen verbranding
• hoge bescherming tegen UV-A
• hoge bescherming tegen UV-B 
(>SPF30)

• bevat geen parfum

GEBRUIK
20 minuten voor het zonnebaden 
rijkelijk insprayen en om de twee 
uur opnieuw aanbrengen. 

PASCAUDPASCAUD
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Er is een groot aanbod in huidverzorging, 
maar hoe weet je zeker dat je het beste 
regime gebruikt voor jouw huid? Veel 
mensen investeren in prijzige producten 
maar bereiken niet het gewenste resultaat. 
Daarom heeft Pascaud MY SKINCAUD
ontwikkeld.

MY SKINCAUD geeft informatie prijs over 
de aanleg van jouw huidkenmerken en 
op welke punten je je moet richten voor 
zowel de vermindering van bestaande 
huidveroudering, als de minimalisatie van 
huidveroudering in de toekomst.

MY SKINCAUD is een DNA test die jouw 
persoonlijke huidcode opspoort. De code 
kent 720 varianten. Jouw unieke code 
vertelt je welke genetische aanleg je hebt 
voor huidveroudering. Daardoor weet 
je welke producten en behandelingen 
je het beste kunt toevoegen aan je 
verzorgingsroutine.

Jouw analyse verloopt via de MySkincaud 
app op je smartphone, hiermee garanderen 
wij een 100% privacy proof test.

MILKY BATH & 
SHOWER OIL

Douche- en badolie
• geschikt voor dagelijks gebruik
• zorgt voor een zijdezacht 

gevoel
• bevat puur plantaardige oliën
• door het hele gezin te gebruiken
• ideaal voor de droge huid

GEBRUIK
Te gebruiken als doucheolie of 
voeg een scheutje toe aan het 
badwater. 

BODY OIL

Lichaamsolie spray
• perfect voor de droge huid
• geeft een mooie glans
• zijdeachtig, niet vet
• werkt op de elasticiteit
• bevat puur plantaardige olie
• zuinig in gebruik
• door het hele gezin te gebruiken
• ook te gebruiken als olie voor 

droog haar

GEBRUIK
Na douche of bad inmasseren op 
een nog vochtige huid of haar. 

BODY POLISH

Bodyscrub douchegel als exfoliant
• reinigt en polijst de huid zonder 

uit te drogen
• stimuleert de celvernieuwing
• zorgt voor een betere opname 

van de Body Oil
• met bamboe extract

GEBRUIK
Goed schudden voor gebruik. 
Onder de douche met de handen 
inmasseren en afspoelen. 

REHYDRA SPRAY

De hydratatieboost voor lichaam, 
gezicht en haar
• verzachtend en hydraterend
• zorgt voor direct vochtherstel 
• heeft een antioxidanten werking
• onder elke dagcrème en/of 

zonnecrème te gebruiken of om 
make-up te fixeren

• geschikt voor elke huid, zelfs voor 
kinderen en een verbande huid 

• bevat geen oliën of vetten, dus 
ook geschikt voor het haar

GEBRUIK
Zo vaak als je wilt sprayen op het 
gezicht, lichaam of het haar. 

MAASTRICHT UNIVERSITY

Om een test aan te bieden van maximale kwaliteit werkt Pascaud samen met Universiteit Maastricht. De ontwikkeling 
van de test en bijbehorende serums heeft Pascaud uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerde professor 
in complexe genetica. 
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VOED JOUW HU ID  VAN B INNENUIT
De Booster Box biedt alles voor een mooie huid, 
gezond haar, sterke nagels en algehele vitaliteit.

Omdat alle ingrediënten, die hiervoor nodig zijn 
nooit in één tablet samengebracht kunnen worden 
bestaat de box uit vier supplementen, die ook los 
verkrijgbaar zijn.

NUTR ICEUT ICALS  Z I JN  VOED INGSSUPP LEMENTEN 
VAN FARMACEUT ISCHE  KWAL I TE I T

Deze natuurzuivere supplementen helpen de huidconditie te verbeteren en hebben 
een positieve invloed op het lichamelijke welbevinden in het algemeen.

Deze bevat:
• Skin-XDR
• C&C
• Collastim
• Ultra Vital

• gebruiksvriendelijke tabletten in handzame blisters

• innovatieve, farmaceutische gezondheidsproducten

• gestandaardiseerde plantenextracten

• alleen de best opneembare vorm

• product conform GAP-, GMP- en HACCP-norm

NUTR ICEUT ICALS
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PASCAUD

ULTRA VITAL
Tegen vrije radicalen
• beschermt tegen veroudering
• verhoogt de vitaliteit
• stimuleert het immuunsysteem
• multi vitaminen-mineralen-kruiden 
preparaat

• bevat: 37 actieve ingrediënten 
waaronder vitamine A, vitamine 
B-complex, vitamine D en E, foliumzuur, 
mineralen, enzymen, aminozuren, co-
enzym Q10, Siberische ginseng, wilde 
marjolein, damiaanblad, bioflavonoïden, 
citrusvezels en liponzuur

DETO-X
Kuur voor lichaamsreiniging
• complete lichaamsreiniging
• voor een goede darmflora
• verhoogt het energieniveau
• eenvoudig in gebruik

• betere opname van voedingsstoffen
• positieve werking op darmen, lever, 
nieren en het reinigen van het bloed

GEBRUIK
Kuur van 10 dagen. 2 x per dag 10 ml in een beetje water oplossen en opdrinken.

SYFLOR FORTE
Voor een goede darmflora
• betere spijsvertering
• Probiotica & Prebiotica
• voor een gezonde weerstand
• voor een plattere buik

• bevat goede bacteriën
• tegen schimmels, gisten en bacteriën
• betere opname van voedingsstoffen
• bij acute darmproblemen

GEBRUIK
Dosering (vanaf 2 jaar) 1 tablet per dag. Bij acute darmproblemen (bijvoorbeeld 
obstipatie of diaree) tot max 3 tabletten per dag. 

CELL -XTRA
Anti-aging formule
• krachtige anti-oxidanten
• voor een betere huidelasticiteit
• bevat o.a. groene thee, pycnogenol, 
selenium

• bij huidschade door UV-straling
• beschermt de huid tegen zonschade
• ter bescherming van gezonde cellen en 
weefsels

GEBRUIK
2 tabletten per dag. 

GEBRUIK
1 tot 2 tabletten per dag.

F IRMNESS
Collageen stimulerend voedingssupplement
• versterkt de huid van binnenuit
• geeft stevigheid
• verbetert de elasticiteit

• vermindert rimpels
• is verpakt in handige sachets 
• vegan en glutenvrij

GEBRUIK
Elke dag 1-3 sachets. Los op in vloeistof of neem het rechtstreeks in de mond.  



C&C
Beschermt de huid tegen veroudering
• verhoogt de weerstand
• versterkt het bindweefsel
• smakelijk zuigtablet

• bevat: Acerola extract (vitamine C 
500mg) en bioflavonoïden complex

GEBRUIK
2 zuigtabletten per dag. 

COLLASTIM
Bevordert de collageenaanmaak
• bevordert de aanmaak van hyaluronzuur
• versnelt genezing, ontstekingsremmend
• voor soepele en beweeglijke gewrichten

• bevat glucosmanine sulfaat; de bouwstof 
voor collageen en hyaluronzuur in de 
huid

GEBRUIK
1 tot 2 tabletten per dag. 

PASCAUD
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PASCAUD NUTR ICEUT ICALS

BRONZESTIM
Voor een betere bruining van de huid
• versnelt de bruining van de huid
• mooiere bruining van de huid
• beschermt van binnenuit tegen de 
inwerking van UV-straling

• betere pigmentaanmaak
• ondersteunt de zongevoelige huid
• bevat huidbeschermende 
antioxidanten

GEBRUIK
Bij voorkeur enkele weken voor blootstelling aan de zon starten met 
inname van een tot twee capsules per dag. 

SKIN-XDR
Stimuleert o.a. de stofwisseling van vetten
• beste anticellulite kuur
• hydrateert huid en slijmvliezen
• beschermt tegen oxidatieve stress 
• stimuleert de stofwisseling van vetten
• vermindert plaatselijke vetophopingen

• verbetert de bloedcirculatie
• reguleert  de vochthuishouding
• bevordert de bloedsomloop 
• zuivert de huid

GEBRUIK
2 tabletten per dag, tijdens de maaltijd met een groot glas water. 

SL IMMING
Voor een slanke lijn
• stimuleert de vetverbranding
• natuurlijke eetlustremmer

• stimuleert afvoer van vetstoffen
• vermindert vetophopingen

GEBRUIK
‘s Ochtends 1 capsule en ‘s avonds 1 capsule. 

CIRCUVENE
Voor een goede bloedcirculatie
• tegen zware en onrustige benen
• voor een betere bloedcirculatie
• bij ontsierende aderen
• versterkt de vaatwanden

• voor een betere afvoer van vocht
• vermindering van couperose
• tegen koude handen en voeten
• tegen een vale huidskleur

GEBRUIK
1 capsule per dag



100% NATUURL I JKE  M INERALE  MAKE -UP.  PASCAUD GEBRU IKT 
U I TS LU I TEND DE  PUURSTE  EN NATUURL I JKSTE  INGRED IËNTEN. 

Onze make-uplijn is compact, handig in gebruik dankzij de draaizeefjes voor 
de juiste dosering van de poeder, multifunctioneel, makkelijk aan te brengen en 

bestaat uit gangbare kleuren. 

• geeft je de meest natuurlijke, stralende en egale look

• laat de huid ademen

• geschikt voor mensen die last hebben van acne, eczeem en rosacea 

• geschikt na specifieke behandelingen zoals chemische peelings

• niet-comedogeen, waardoor het de poriën van de huid niet verstopt

MINERALE 
MAKE -UP

FOUNDATION

BROW POWDER

BLUSH

EYELINER

EYESHADOW

GLOW

LIPSTICK MASCARALIPGLOSS

PASCAUDPASCAUD
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Meng een beetje Pascaud Cover 
Cream met jouw dagcrème voor 

een subtiele teint met crème effect.

T IP

MAKE -UP

F INISHING DUST
Fixerende poeder
• fixeert de Cover Cream en maakt deze 
all-day lasting

• voorkomt glimmen van de huid
• transparant

• geschikt over alle kleuren Cover Cream
• bevat geen parfum

GEBRUIK
Als de Cover Cream is aangebracht, de Finishing Dust royaal aanbrengen met een 
wattenbol en met zachte druk. Verwijder daarna het overtollige poeder. Herhaal 
eventueel voor meer dekking. 

COVER CREAM
Camouflerende crème
• in 10 tinten verkrijgbaar
• bevat essentiële zonbescherming 
(titanium dioxide)

• waterproof
• bevat geen parfum

• perfecte dekking afhankelijk 
van gebruik:
- als camouflage (lokaal gebruik)
- als foundation (totaal gelaat)
- als getinte crème (mengen met dag-
crème) 

GEBRUIK
Breng een dun laagje aan met een make-up sponsje of met je vingertoppen en verdeel 
het product om een natuurlijk effect te krijgen. Fixeer met ‘Finishing Dust’ en herhaal de 
stappen voor nog meer dekking.

Grace [greys] noun
1) Seemingly eff ortless beauty or charm of 
movement, form, or proportion. 2) A charac-
teristic or quality pleasing for its charm or 
refi nement. 3) A sense of fi tness or propriety. 
4) A disposition to be generous or helpful; 
goodwill.

Grace neemt je mee naar de frisse geur van 

bloeiende jasmijn en roos. Met een lichte 

sprenkeling van fluweelzachte regen. Grace 

is een geur met een sensuele, zeer zachte, 

poederige eau de parfum. Betoverend...

Grace bevat tonen van: musk, jasmijn, hout, 

roos, vanille, oranjebloesem en patchouli.

WIST-JE-DAT PASCAUD OOK EEN EIGEN LIEFDADIGHEIDSSTICHTING HEEFT?

De Pascaud Foundation is een ideële stichting die mensen helpt waarvan het uiterlijk geschaad of verminkt is. Met het 
‘Make me smile again’-project ondersteunt Pascaud kinderen en volwassenen met lipspleten en brandwonden in Afrika 
die gratis geopereerd worden door plastisch chirurgen. Kijk voor meer informatie op www.makemesmileagain.com

PASCAUD
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