
Van dromen tot wetenschap





Bij YOUTH LAB. gebruiken we
de kracht van de wetenschap om je

de huidverzorging van je dromen te geven



Jeugdigheid: de kern van onze filosofie

HET DNA VAN ONS 

YOUTH LAB.

We geloven in een jeugdige huid.
We geloven in de wetenschap.
En we zijn ervan overtuigd dat de wetenschap huidverzorging radicaal 
kan veranderen en de jeugdigheid van de huid kan herstellen.

Bij YOUTH LAB. herschrijven we de regels voor een jeugdige huid. 
We durven luidop te dromen van de beste huidverzorging. 
We gebruiken de kracht van de wetenschap om je de huidverzorging 
van je dromen te geven.

WAT JIJ VOOR OGEN HEBT ...
MAAKT YOUTH LAB. WAAR

MET BEHULP VAN DE WETENSCHAP

Van dromen tot wetenschap

Onze methode: de huidstofwisseling activeren
We herstellen de jeugdigheid van de huid door de biocompatibele

actieve ingrediënten te identificeren die de huidstofwisseling 
stimuleren



Re-Activatie 
van Youth Line



Wetenschap gericht op jeugdigheid

YOUTH LAB. biedt een geavanceerd gamma van dermocosmetische producten die 
specifiek bestudeerd en ontwikkeld zijn om de huidstofwisseling te stimuleren, aangezien 

die een belangrijke rol speelt bij de geleidelijke vorming van een jonge, gezonde huid.
 

Naarmate we ouder worden, vertraagt onze huidstofwisseling en vermindert de kwaliteit 
en hoeveelheid van verschillende essentiële elementen.

 

Tegelijkertijd is onze huid blootgesteld aan constante invloeden van buitenaf, zoals  
verontreiniging, roken en uv-straling. Al deze factoren maken ons lichaam kwetsbaar en 
ontvankelijk voor welbekende veranderingen, zoals een doffe huid, donkere vlekken en 

rimpels.
 

In samenwerking met vooraanstaande Griekse wetenschappers verricht YOUTH LAB. 
systematisch diepteonderzoek naar de biologie van de huid voor de ontwikkeling van 

 innoverende producten op basis van biotechnologische, natuurlijke en plantaardige actieve 
ingrediënten.

 

Het lichaam herkent deze samenstellingen als eigen aan de huid, waardoor de metabolis-
che functies van het stratum corneum versterkt worden.

     
En zo komt onze droom van een gezonde huid uit!
Want het behoud van jeugdigheid is geen illusie.

Het is het resultaat van langdurig wetenschappelijk onderzoek.

• Dermatologisch getest  • Biocompatibele actieve ingrediënten
•Vegan • Parabeenvrij • Glutenvrij • Bevat geen petroleum en minerale olie

• Bevat geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals SLES en SLS 
• Niet getest op dieren

 Van dromen tot wetenschap



Reinigers |

Daily Cleanser _ Gemengde/vette huid
Milde maar doeltreffende schuimende gel met diepreinigende werking, die make-up, onzuiverheden en overtollige 
oliën verwijdert. 
  Laat de huid er weer helder en stralend uitzien, reguleert de talgproductie en hydrateert de huid onmiddellijk.
  

Actieve ingrediënten
• Milde surfactanten van aminozuren verwijderen onzuiverheden en make-up zonder de huid uit te drogen.
• Sporenelementen als Cu, Mn en Zn reguleren de talgproductie en overtollige oliën.
• Cocoglucoside heeft een sterk vochtinbrengend effect en verzacht de geïrriteerde huid.
• Natrium PCA, natriumlactaat, ureum en fructose hydrateren, voorkomen transepidermaal vochtverlies en 
stimuleren de regeneratie van de huid. 
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, siliconen, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen.

Daily Cleanser _ Normale/droge huid
Rijke, vochtinbrengende schuimende gel die onzuiverheden en make-up verwijdert zonder de natuurlijke 
vochtbalans van de huid te verstoren.  Laat de huid er weer helder en stralend uitzien, reguleert de talgproductie 

en hydrateert de huid onmiddellijk. 

Actieve ingrediënten
• Milde surfactanten van aminozuren verwijderen onzuiverheden en make-up zonder de huid uit te drogen.
• Olijfbladextract biedt maximale verzachting en antioxiderende en antibacteriële bescherming.
• Cocoglucoside heeft een sterk vochtinbrengend effect en kalmeert de geïrriteerde huid.
• Natrium PCA, natriumlactaat, ureum, fructose en inositol hydrateren, voorkomen transepidermaal vochtverlies 
en stimuleren de regeneratie van de huid.  
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, siliconen, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

 
Oxygen Cleansing Milk _ Normale/droge huid
Rijke, dagelijkse reinigingsmelk met een oxygenerende, kalmerende en hydraterende werking, die make-up,  
onzuiverheden en overtollige oliën grondig verwijdert en de doffe huid weer soepel maakt. 

Verbetering van de metabolische functie
Vergroot de energievoorraad in de cellen en stimuleert de hydratatie van de huid. 

 
Actieve ingrediënten
• Ribose, een extract van Saccharomyces cerevisiae, verbetert de celademhaling en vergroot de energievoorraad 
in de cellen.
• Het aminozuur trimethylglycine versterkt de hydraterende homeostase van de cellen.
• Provitamine B5 verfrist en hydrateert de huid.
• Calendula-olie heeft een kalmerend effect.
• Aloësap heeft een hydraterende en kalmerende werking.

• Kamille-extract werkt ontstekingsremmend bij een geïrriteerde huid.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

Fresh Cleansing Water _ Alle huidtypes
Niet-irriterende, verfrissende lotion voor gezicht en ogen, die make-up, onzuiverheden en overtollige oliën 
doeltreffend verwijdert en het natuurlijke vochtniveau van de huid beschermt, terwijl de huid haar jeugdige glans 
terugkrijgt.

 
Actieve ingrediënten
• Hyaluronzuur, een natuurlijke polysacharide, werkt als een watermagneet.
• Extract van witte pioen heeft een kalmerende werking om huidreacties te verlichten.
• Kamille-extract werkt ontstekingsremmend bij een geïrriteerde huid.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, siliconen, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie en parfum



Maskers |
Candy Scrub & Mask _ Alle huidtypes 
Gelaatsscrub en -masker met een romige textuur, voor een intensieve peeling zonder de huid te irriteren.
Poriën worden minder zichtbaar en de huid is meer in balans. Dit product verwijdert dode huidcellen, verontreinigende 
stoffen en onzuiverheden op doeltreffende wijze en maakt verstopte poriën vrij.  Laat je het langer op de huid, dan werkt 

het als een masker dat de huid hydrateert en verwijde poriën vernauwt. 

 
Verbetering van de metabolische functie
Versnelt de verwijdering van keratinocyten voor een snellere huidvernieuwing en kleinere poriën.

Actieve ingrediënten
• Perlietkorrels, cellulose en salicylzuur bieden een grondige peeling zonder de natuurlijke hydrolipidenfilm van de huid te 
irriteren of verstoren.
• Montmorillonietklei zorgt voor een diepgaande reiniging en laat de huid stralen. 
• Fomes officinalis vernauwt verwijde poriën en hydrateert onmiddellijk. 

• Hyaluronzuur biedt extra hydratatie.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen 

Cleansing Radiance Mask _ Alle huidtypes
Reinigend masker met talgregulerend en revitaliserend effect, dat verwijde poriën vernauwt en de aanblik en textuur van de 

huid normaliseert om een ideaal evenwicht tussen hydratatie en talgcontrole te garanderen. 

Verbetering van de metabolische functie
Versnelt de verwijdering van keratinocyten voor een snellere vernieuwing van de opperhuid en  

een evenwichtige talgafscheiding. 

Actieve ingrediënten
• De combinatie van wintergroenextract, plantaardig salicylzuur en glycolzuur zorgt voor een milde chemische peeling.
• Zink en PCA houden de talgproductie in balans en bevorderen de celregeneratie.

• Fomes officinalis-extract hydrateert en vernauwt onmiddellijk verwijde poriën.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, siliconen, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen

Thirst Relief Mask _ Alle huidtypes 
Masker voor een diepgaande en langdurige hydratatie van de huid, waarbij de vochtinbrengende actieve ingrediënten door 
verschillende synergetische werkingen de opperhuidbarrière beschermen, de aanmaak van collageen bevorderen en de 

huidtextuur normaliseren.  
 
Verbetering van de metabolische functie
Stimuleert de productie van incubucrine, een eiwit dat de opperhuidbarrière versterkt en de collageenproductie bevordert.

Actieve ingrediënten
• Appelpitextract (rijk aan fytostimulinen, ursolinezuur en fytosterolen) bevordert de aanmaak van collageen I en II voor een 
gladde, stralende huid. 
• De moleculaire matrix van biopolymeren garandeert een diepgaande en langdurige hydratatie.
• Extract van rode algen hydrateert, revitaliseert en maakt de opperhuidtextuur glad.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen 

Reinigende gezichtsborstel|
Beauty Tool 
Reinigende en exfoliërende borstel die de huid gladmaakt en verfrist



Hydrateren _ Voeden | 

Οxygen Moisture Cream _ Normale huid 
Deze vochtinbrengende crème met antioxiderende werking biedt een langdurige hydratatie en oxygeneert en revitali-
seert tegelijkertijd de huid.

 
Verbetering van de metabolische functie
Herstructureert en biedt antioxiderende bescherming.

 
Actieve ingrediënten
• Ribose, een extract van Saccharomyces cerevisiae, verbetert de celademhaling en vergroot de energievoorraad  
in de cellen.
• Vitamine E biedt een doeltreffende antioxiderende en regeneratieve bescherming.
• Hyaluronzuur, trehalose en PCA bieden een langdurige hydratatie, tot wel meer dan 24 uur lang.
• Arganolie, dat rijk is aan essentiële omega 3-vetzuren, herstructureert de huid en voedt ze onmiddellijk.

• Provitamine B5 draagt bij aan de celverjonging.

Niet-comedogeen _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie en nitromuskusverbindingen

 
Βalance Mattifying Cream _ Vette huid 
Regulerende, antioxiderende vochtinbrengende crème om het vochtgehalte van de huid te verhogen en in stand te 
houden. Versterkt de natuurlijke beschermingsbarrière van de huid, reguleert de olieproductie, vernauwt verwijde 
poriën en maakt de huid zacht en glad.  Ook geschikt voor de acnegevoelige huid. 

 
Verbetering van de metabolische functie
Reguleert de olieproductie en beschermt het natuurlijke vochtgehalte van de huid.

 
Actieve ingrediënten
• Liposonic Sebum Balancing Complex® op basis van wilde yam, zoethout, zink en azelaïnezuur reguleert de opper-
huid en biedt een mooi evenwicht tussen hydratatie en een gezonde olieproductie. 
• Glycyrrhetinezuur verzacht irritatie.
• Trimethylglycine (natuurlijk aminozuur), hyaluronzuur en vitamine F hydrateren en beschermen, waardoor de op-
perhuidbarrière hersteld wordt.

Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde en minerale olie

Deep Moisture Cream _ Droge/gevoelige huid
Voedende en intens hydraterende gezichtscrème die de elasticiteit, textuur en tonus van de huid herstelt, de natu-
urlijke huidbarrière weer opbouwt, bescherming tegen vrije radicalen biedt, de huid oxygeneert en ze een natuurlijke, 
gezonde glans geeft. Ook geschikt voor de uitgedroogde, doffe huid.

 
Verbetering van de metabolische functie
Herstelt de opperhuidbarrière en beschermt het natuurlijke vochtgehalte van de huid.

 
Actieve ingrediënten
• Extract van wilde yam en soja (fytosterolen) bevorderen de aanmaak van lipiden en versterkt de  
natuurlijke vochtinbrengende factor van de huid.
• Hyaluronzuur hydrateert onmiddellijk en herstelt de elasticiteit.
• Squaleen en Abessijnse olie verbeteren de tonus, cohesie en dichtheid van de huid, herstellen de natuurlijke bar-
rière en verminderen transepidermaal vochtverlies. 

• Vitamine E biedt een doeltreffende antioxiderende bescherming en herstelt de elasticiteit van de huid.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie en nitromuskusverbindingen



CC-crèmes _ Multifunctionele vochtinbrengende crèmes |

CC Complete Cream SPF 30 _ Normale/droge huid
Totaal herstructurerende, multifunctionele getinte crème voor diepgaande hydratatie, een egale teint en een jeugdige glans. 
Reguleert het melaninegehalte en beschermt tegen vrije radicalen en uv-straling.

Verbetering van de metabolische functie
Laat de huid er stralend uitzien en camoufleert huidimperfecties.

Actieve ingrediënten
• Unilucent, een bioactief plantenextract, maakt de huid stralend en helder. 
• Vitamine PP (B3) stimuleert, hydrateert en vermindert huidverkleuringen.
• Fytosterolen en trimethylglycine bieden een onmiddellijke en langdurige hydratatie, waardoor de elasticiteit van de huid 
hersteld wordt.

• Breedspectrum-zonnefilters bieden hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling.
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

 
CC Complete Cream SPF 30 _ Gemengde/vette huid
Bekroonde, compleet herstructurerende, multifunctionele getinte crème voor diepgaande hydratatie en een stralende en 

verlichte huid. Reguleert de olieproductie en het melaninegehalte en beschermt tegen vrije radicalen en uv-straling.

Verbetering van de metabolische functie
Laat de huid er stralend uitzien en camoufleert huidimperfecties.

 
Actieve ingrediënten
• Unilucent, een bioactief plantenextract, maakt de huid stralend en helder.
• Vitamine PP (B3) stimuleert, hydrateert en vermindert huidverkleuringen.
• Bentoniet en silica absorberen overtollige oliën en zorgen voor een mat effect.
• Allantoïne verzacht irritatie.
• Breedspectrum-zonnefilters bieden hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling.

Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

 
CC Complete Cream for Εyes 
Bekroonde getinte oogcrème met rijke textuur, die zorgt voor hydratatie en elasticiteit en die een gelijkmatige, natuurlijke 

dekking en glans biedt, terwijl donkere kringen en tekenen van veroudering zichtbaar verminderen. 

 
Onderzoek door de universiteit van Athene heeft aangetoond dat  na amper 60 dagen bij 7 van de 10 vrouwen de donkere 

kringen met 52% verminderd waren!* 

 
Verbetering van de metabolische functie
De graduele versterking van de huidbarrière wordt gestimuleerd en het celdiversiteitsproces wordt opnieuw geactiveerd om 

kraaienpootjes glad te strijken en kleine ontstekingen, die donkere kringen meebrengen, te genezen. 

  
  
Actieve ingrediënten
• Een nieuwe hexapeptidetechnologie heeft als doel de cohesie en ontsteking van het huidweefsel te herstellen.
• Alginaat met een hoog moleculair gewicht vormt een onzichtbaar schild, terwijl verrijkt zeewater de huid er onmiddellijk 
minder vermoeid laat uitzien, wallen vermindert en de huid rond kraaienpootjes gladstrijkt.
• Natuurlijke stamcellen en trimethylglycine ‘vullen’ rimpels op en bieden een diepgaande hydratatie.
• Squaleen en Abessijnse olie versterken de tonus, cohesie en dichtheid van het huidweefsel, herstructureren de natuurlijke 
barrière van de huid en verminderen percutuaan vochtverlies. 

    
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en  
nitromuskusverbindingen *Bij een steekproef van 21 vrouwen



Jeugdigheid activeren |

Restoring Serum _ Alle huidtypes
Intensief, herstructurerend antirimpelserum met verstevigend effect, dat de huid weer laat stralen en tegelijk de elasticiteit 
en gladheid van de huid verbetert.

 
Verbetering van de metabolische functie
Bron van bio-energie die verouderde fibroblasten revitaliseert en de aanmaak van collageen l & lll en van  

elastine stimuleert.

 
Actieve ingrediënten
• Het is bewezen dat Neodermyl®, een complex van aminozuren en mineralen, doeltreffend is voor het zichtbaar gladstri-
jken van rimpels en het verbeteren van de huidelasticiteit in amper 15 dagen. 
• Progeline®, een biomimetische peptide van elafine, heeft een onmiddellijk remodellerend effect.
• Gestabiliseerde vitamine C verbetert de aanmaak van collageen en gaat huidverkleuring tegen.

• Tens’up®, een van cichorei afgeleid actief ingrediënt, heeft een onmiddellijk maar langdurig ‘liftend’ effect.

Resultaten van evaluatieonderzoek
Onderzoek door de universiteit van Athene heeft aangetoond dat 9 van de 10 vrouwen na 60 dagen een vermindering 
van de rimpels met 76% en een verbetering van de huidtextuur met 98% vaststelden!*
Het is ook klinisch bewezen dat de formule bestaat uit een voldoende hoeveelheid van het complex van aminozuren 

en mineralen Neodermyl®, dat in amper 15 dagen het resultaat van een collageeninjectie biedt!**

VERMINDERING VAN FIJNE RIMPELS MET RESTORING SERUM VAN 
YOUTH LAB.

VERBETERING VAN DE HUIDTEXTUUR MET RESTORING SERUM VAN 
YOUTH LAB.

 

ANTΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
RESTORING SERUM YOUTH LAB.

Σχήμα 3. Οργανολογική αξιολόγηση (Συσκευή Visioscan)  
# Sew= Παράμετρος που εκφράζει τον αριθμό και το πλάτος 
των γραμμών της επιφάνειας του δέρματος. 
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*Bij een steekproef van 21 vrijwilligsters  **Resultaat van in-vivo-

Wrinkles Erasure Cream _ Alle huidtypes
Verstevigende antirimpelcrème met geavanceerde formule die 24 uur lang werkt. Herstructureert en versterkt het 

huidweefsel, strijkt fijne lijntjes en rimpels glad en geeft de huid haar jeugdige glans terug.
Voor alle huidtypes ouder dan 30 jaar met tekenen van veroudering. 

Verbetering van de metabolische functie
Strijkt rimpels en fijne lijntjes glad en versterkt de cohesie en dichtheid van de huid.

Actieve ingrediënten
• Progeline®, een biomimetische peptide van elafine, heeft een onmiddellijk remodellerend effect.
• Een (in citrusfruit actief) complex van panthenol en naringenine gaat ontstekingen tegen.
• Hyaluronzuur en trimethylglycine ‘vullen’ expressierimpels op en hydrateren de huid.
• Squaleen en extract van Abessijnse olie verbeteren de tonus, samenhang en dichtheid van het huidweefsel, 
herstellen de elasticiteit en bouwen de barrièrefunctie van de huid weer op, waardoor transepidermaal vochtverlies 
geminimaliseerd wordt. 

• Vitamine E heeft een antioxiderende werking.

Resultaten van evaluatieonderzoek
Onderzoek door de universiteit van Athene heeft aangetoond dat na 60 dagen bij 10 van de 10 vrouwen de huid 

90% helderder was en bij 6 van de 10 vrouwen de rimpels gladder waren!* 

 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

*Bij een steekproef van 21 vrijwilligsters



Re-Activating Youth Cream _ Alle huidtypes
Compleet herstructurerende crème die 24 uur lang werkt. Verzacht zichtbare tekenen van veroudering, zoals diepe 
rimpels en een verlies van stevigheid, volume en dichtheid, en beschermt de huid tegelijkertijd tegen verontreiniging 
en fotoveroudering.

Voor alle huidtypes ouder dan 45 jaar. 

Verbetering van de metabolische functie
Activeert het nieuwe enzym LOXL om de contouren van het gelaat te veranderen, de productie van progerine te 
verlagen en de synthese van 6 hoofdbestanddelen van de huid en de dermo-epidermale junctie te verbeteren. 

Actieve ingrediënten
• Matrixyl® synthe 6™, een matrikineachtige tripeptide, vult rimpels van binnenuit voor een zichtbare stevigere huid 
en meer dichtheid.
• Progeline®, een biomimetische peptide van elafine, heeft een onmiddellijk remodellerend effect.
• Extract van Peucedanum graveolens activeert het LOXL-enzym om de ovale vorm van de gezichtscontouren te 
herstellen.
• Galangabladextract - Hyalufix™ GL 3% stimuleert de aanmaak van hyaluronzuur en laat schaduwen ‘verdwijnen’, 
waardoor de huid meer straalt.
• Glycofilm 1.5P®, een polysacharide, werkt als een barrière tussen de huid en omgevingsstressoren. 
• Een complex van hyaluronzuur met een groot moleculair gewicht biedt maximale resultaten op het gebied van 

hydratatie.

Resultaten van evaluatieonderzoek
Klinische studies naar de tripeptide Matrixyl® synthe 6™ 2% hebben aangetoond dat er snel zichtbare resultaten, 
vergelijkbaar met die van een facelift, vastgesteld worden!*
 
Uit klinische studies is gebleken dat met de biopolysacharide Glycofilm 1.5P® 5% de invloeden van buitenaf op de 
huid met 46% verminderd worden**, terwijl het effect van uv-straling met 37% verkleind wordt.***

Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie en nitromuskusverbindingen

*In-vivo-onderzoek bij een steekproef van 25 vrouwen tussen 42 en 65 jaar, die het product tweemaal per dag gedurende 
2 maanden gebruikt hebben.
**In-vivo-onderzoek bij een steekproef van 10 vrijwilligers

***Ex-vivo-onderzoek bij een steekproef van 10 vrijwilligers

Wrinkles Erasure Cream For Eyes 
Antiverouderingscrème voor de ogen die fijne lijntjes en rimpels gladstrijkt,
donkere kringen en wallen vermindert en de elasticiteit herstelt, waardoor de huid er ontspannen en jeugdiger 
uitziet.
Voor alle huidtypes _ Niet-comedogeen.

Verbetering van de metabolische functie
Vermindert kraaienpootjes, herstructureert de huidbarrière en verbetert de bloed- en lymfecirculatie in de huid 

onder de ogen.

 
Actieve ingrediënten
• De nieuwe hexapeptidetechnologie (handhaven van de receptoren tegen biologische veroudering) vervaagt fijne 
lijntjes en kraaienpootjes en herstelt de integriteit van de huid. 
• Extracten van plantaardige stamcellen en trimethylglycine ‘vullen’ expressierimpels op en hydrateren de huid.
• Progeline®, een biomimetische peptide van elafine, heeft een onmiddellijk remodellerend effect.
• Een complex van vitamine B3, haver en ATP stimuleert de samenstelling van eiwitten die bijdragen aan de functie 
van de opperhuid voor een evenwichtig vochtgehalte van de huid.
• Squaleen en extract van Abessijnse olie verbeteren de tonus, samenhang en dichtheid van het huidweefsel, 
herstellen de elasticiteit en bouwen de barrièrefunctie van de huid weer op, waardoor transepidermaal vochtverlies 

geminimaliseerd wordt.   

   
Resultaten van evaluatieonderzoek
Onderzoek door de universiteit van Athene heeft aangetoond dat na 60 dagen bij 7 van de 10 vrouwen donkere 
kringen met 52% verminderd waren!* 

Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten en nitromuskusverbindingen

*Bij een steekproef van 21 vrijwilligsters



Speciale verzorging |

Check-Matte Solution _ Gemengde/vette huid
Bekroonde, innoverende vloeibare formule die talg absorbeert en een langdurig mat effect biedt, terwijl verstopte 
poriën vrijgemaakt worden. Heeft een hydraterende en antioxiderende werking om de huid te verfrissen en vernieu-
wen, zelfs op make-up. Ook voor de acnegevoelige huid.       

                                                  
Verbetering van de metabolische functie
Versnelt de celvernieuwing en reguleert de talgafscheiding. 

Actieve ingrediënten
• Montmorillonietklei en silica absorberen talg en zorgen voor een onberispelijke, egale huid.
• Salicylzuur draagt bij aan de talgregulering en aan de versnelling van de celvernieuwing en collageenproductie.
• Second Skin Matrix®, een complex van trehalose, ureum, serine, hyaluronzuur en pullulan;
   een moleculaire matrix van natuurlijke biopolymeren die geleidelijk vrijgegeven en verplaatst worden naar de kern van 
het stratum corneum, tot wel 8 uur na het aanbrengen, voor een diepgaande hydratatie!
• Vitamine E biedt antioxiderende bescherming en verbetert de elasticiteit van de huid.  
Verkrijgbaar in een handig, compact doosje met spiegeltje en antibacteriële sponsapplicator. Ideaal om de huid 
gedurende de dag te hydrateren en verfrissen, zonder je make-up te verstoren.

  
Ook verkrijgbaar in een tube onder de naam Check-Matte Refiller om het doosje aan te vullen.
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde en minerale olie

 
Lip Balm 
Bekroonde, innoverende formule voor droge, gesprongen en gedehydrateerde lippen, met een voedende, kalmerende 
en hydraterende samenstelling, die de lippen op natuurlijke wijze beschermt tegen uv A- en uv B-straling.  

 
Verbetering van de metabolische functie
Aanmaak van collageen en hyaluronzuur met ontstekingsremmende werking. 

 
Actieve ingrediënten
• Ultra Filling Spheres™-technologie, microsferen van hyaluronzuur die opzwellen bij contact met water om de lippen 
meer volume te geven en ze te hydrateren.
• Sheaboter en olijfolie voeden de lippen snel in amper 2 dagen! 
• Magnolia-extract kalmeert de geïrriteerde en uitgedroogde huid.  
• AC MVS Cooling Complex™, met extract van citroen en zoethout, en fosfolipiden bevorderen de  

collageenaanmaak.
• Extract van Haematococcus pluvialis, een microalg die rijk is aan astaxanthine, beschermt tegen uv-straling en heeft 

een antioxiderende werking die 550 keer krachtiger is dan die van vitamine E.   
    
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, polycyclische muskusverbindingen en nitromuskusverbindingen

 
Hand Cream
Rijke handcrème voor onmiddellijke verzachting en voeding, die een langdurige hydratatie biedt tot wel 48 uur!
Dringt heel snel in de huid, zonder productresten achter te laten, en biedt zachtheid en bescherming. De tekenen van 
veroudering worden verminderd, waardoor de handen er jeugdig uitzien. 

 

Verbetering van de metabolische functie
Herstelt de huidbarrière in het stratum corneum, terwijl de huid constant gehydrateerd wordt.

 
Actieve ingrediënten
• Avocado- en amandelolie hydrateren de huid onmiddellijk en verminderen tekenen van veroudering,
  terwijl avocado-olie ook de aanblik van littekens en imperfecties verbetert.
• Een moleculair complex van natuurlijke biopolymeren garandeert een diepgaande en langdurige hydratatie. 
• Een mix van biomimetische plantaardige lipiden, sheaboter en olijfolie voeden de huid zonder vette resten. 
• A-bisabolol kalmeert de geïrriteerde en uitgedroogde huid.
 
Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde, minerale olie en nitromuskusverbindingen



Dry Oil _ Alle huidtypes/gezicht, lichaam & haar
Droge olie voor hydratatie, voeding, bescherming tegen vrije radicalen en vroegtijdige veroudering.
Verbetert de huidstructuur, laat de huid er stralend uitziet en verzacht irritatie. 
Voor gezicht, lichaam en haar. 

Verbetering van de metabolische functie
Herstelt het bindweefsel en beschermt de huid van binnenuit.  

 
Actieve ingrediënten
• Een ester van natuurlijke oorsprong, met bewezen hydraterende werking tot 8 uur lang, houdt vocht vast en vermindert 
transdermaal vochtverlies.
• Argan-, sesam- en hazelnootolie bieden intense voeding, kalmeren, beschermen tegen fotoveroudering en herstellen de 
huidbarrière.
• Suikerrietolie, waarvan de doeltreffendheid op haar klinisch bewezen is, hydrateert van binnenuit, biedt thermische 
bescherming en beschermt de haarkleur.
•  Prosilanol, een biobeschikbare organische siliciumverbinding, draagt bij aan het herstel van het bindweefsel en de 

bescherming van de huid tegen verouderingsfactoren.
    
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde, minerale olie,
ftalaten en nitromuskusverbindingen 

Lichaamsverzorging |

Cellulite Free Serum 
Gepatenteerd, krachtig afslankingsserum tegen cellulitis tot in de vierde graad, dat de microcirculatie in de cellulitis-
gevoelige lichaamsdelen stimuleert, de lipolyse bevordert en adipocyten verkleint, waardoor de bobbelige huid als 
gevolg van cellulitis er zichtbaar beter uitziet.
Voor alle huidtypes.
Reactiveert het lipolyseproces en verbetert de microcirculatie in de huid.

Actieve ingrediënten
• Een lipolytische mix van cafeïne, xanthine en theobromine stimuleert de lipolyse en microcirculatie, verbetert de 
aanblik van cellulitis en verkleint adipocyten. 
• Een nieuwe generatie oligopeptiden verbetert en herstelt de elasticiteit van het huidweefsel.

• Extract van groene thee biedt doeltreffende antioxiderende bescherming en ontstekingsremmende voordelen.

Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen

Firmness Body Cream
Rijke lichaamscrème die versteviging, afslanking en hydratatie combineert in één product.
Pakt ook cellulitis aan tot in de tweede graad. Voor alle huidtypes.

 
Verbetering van de metabolische functie
Versterkt de cohesie en bijgevolg de elasticiteit van de huid.
 

 Actieve ingrediënten
• Een lipolytische mix van cafeïne, lysolecithine en Coleus-extract stimuleert de lipolyse.
• Het gepatenteerde 3 Body Complex™ verbetert de veerkracht en tonus door de huid te verstevigen.

• Sojaboonextract hydrateert de huid en herstelt een verlies van elasticiteit en zachtheid.

Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde, minerale olie,ftalaten en nitromuskusverbindingen



Zonnebescherming voor gezicht & lichaam |

Daily Sunscreen Cream SPF 50 Non Tinted _ Alle huidtypes 
Een niet-getinte zonnecrème voor het gezicht met een sterk antioxiderende, ontstekingsremmende
en beschermende werking tegen uv A-, uv B- en IR-straling. Biedt langdurige hydratatie en bescherming tegen 
fotoveroudering en bruine vlekken.

  
Verbetering van de metabolische functie
Bevordert de aanmaak van collageen en elastine en vermindert ongelijkmatige hyperpigmentatie. 

 
Actieve ingrediënten
• Vitamine B3 (niacinamide), waarvan bewezen is dat het de huid er beter laat uitzien, vermindert fijne lijntjes en 
rimpels, hyperpigmentatie en een bleke huid en versterkt de elasticiteit van de huid. 
• Een oligopeptide bevordert de collageenproductie, door de vorming van collageen en elastine, en draagt bij aan de 
huidversteviging en de vermindering van rimpels.  
• Vitamine E biedt krachtige antioxiderende bescherming en herstelt de elasticiteit. 
• Breedspectrum-zonnefilters bieden zeer hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling. 

Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, faseovergangsmaterialen en 
nitromuskusverbindingen

Daily Sunscreen Gel Cream SPF 50 _ Vette huid 
Getinte zonnecrème voor het gezicht met een sterke antioxiderende en beschermende werking tegen  

fotoveroudering als gevolg van uv A-, uv B- en IR-straling.

Actieve ingrediënten
• Vitamine PP verbetert het vochtgehalte en herstelt de elasticiteit.
• Maïszetmeel absorbeert overtollige oliën en zorgt voor een mat effect.
• Vitamine E heeft antioxiderende voordelen en herstelt de elasticiteit van de huid.
• Breedspectrum-zonnefilters bieden zeer hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling.
 
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde,minerale olie, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen

Daily Sunscreen Cream SPF 50 _ Normale/droge huid 
Getinte zonnecrème voor het gezicht met een sterke antioxiderende en beschermende werking tegen
fotoveroudering als gevolg van uv A-, uv B- en IR-straling. 

Actieve ingrediënten
• Hyaluronzuur verbetert het vochtgehalte en herstelt de elasticiteit.
• Fosfolipiden verbeteren de cohesie, tonus en dichtheid van het huidweefsel en herstructureren de huidbarrière, 
waardoor transepidermaal vochtverlies geminimaliseerd wordt. 
• Vitamine E heeft antioxiderende voordelen en herstelt de elasticiteit van de huid.
• Breedspectrum-zonnefilters bieden zeer hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling.
 
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, tarwe, formaldehyde, minerale olie, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen



Body Guard SPF 30 _ Αlle huidtypes 
Zonnebrandspray die antioxiderend werkt en een hoge bescherming biedt tegen uv A-, uv B- en IR-straling. Is 
waterbestendig en dringt vlot in de huid zonder vette resten achter te laten.  Voor alle huidtypes en voor gezicht 
en lichaam.

 
Actieve ingrediënten
• Een technologie op basis van vloeibare kristallen zorgt ervoor dat de actieve ingrediënten sneller en dieper 
indringen en dat het product gelijkmatig aangebracht wordt. 
• Vitamine E en natuurlijke stamcellen bieden een hoge antioxiderende bescherming en herstellen de elasticiteit 
van de huid.
• Breedspectrum-zonnefilters bieden zeer hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling. 
 

Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie en nitromuskusverbindingen

Wet Skin Sun Protection SPF 50 _ Alle huidtypes 
Een droge, water- en zweetbestendige zonnebrandolie die niet alleen een hoge bescherming biedt maar ook een 
mooi, bruin kleurtje geeft. Ideaal voor sport- en waterliefhebbers!
 
Een zonnebrandolie met een samenstelling waarvoor een nieuwe technologie toegepast wordt. Biedt zeer hoge 
bescherming tegen uv A- en uv B-straling, zowel op een droge als op een natte huid, en stimuleert tegelijk het 

natuurlijke biologische bruiningsproces van de huid. Voor alle huidtypes en voor zowel gezicht als lichaam.

 
Verbetering van de metabolische functie
Versnelt het natuurlijke proces van melanogenese ter bescherming van de huid.

 
Actieve ingrediënten
• Dankzij de ‘Wet Skin Application’-technologie kan het product direct op de natte huid aangebracht worden voor 
constante bescherming tegen uv-straling tijdens elke activiteit in het water of waarbij hevig getranspireerd wordt.
• Bètacaroteen, een natuurlijke antioxidant, activeert het natuurlijke proces van melaninevorming voor een stral-
ende en gelijkmatig gebruinde teint.    

• Breedspectrum-zonnefilters bieden zeer hoge bescherming tegen uv A- en uv B-straling.
 
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde, minerale olie, ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskus-
verbindingen  

Make-up met SPF |

Oil Free Compact Cream SPF 50 _ Gemengde/vette huid 
Olievrije compacte make-up die bescherming tegen uv A- en uv B-straling en een langdurig, zijdezacht mat effect biedt.
Verkrijgbaar in 3 tinten: licht, medium en donker.

Actieve ingrediënten
• Maïszetmeel absorbeert overtollige oliën en zorgt voor een matte finish.
• Vitamine E biedt antioxiderende voordelen en herstelt de elasticiteit van de huid.
• Uv A- en uv B-werende stoffen en minerale filters bieden breedspectrumbescherming tegen de zon. 

   
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde,ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen



Make-up met SPF |

Oil Free Compact Cream SPF 50 _ Gemengde/vette huid 
Olievrije compacte make-up die bescherming tegen uv A- en uv B-straling en een langdurig, zijdezacht mat effect biedt.
Verkrijgbaar in 3 tinten: licht, medium en donker.

Actieve ingrediënten
• Maïszetmeel absorbeert overtollige oliën en zorgt voor een matte finish.
• Vitamine E biedt antioxiderende voordelen en herstelt de elasticiteit van de huid.
• Uv A- en uv B-werende stoffen en minerale filters bieden breedspectrumbescherming tegen de zon. 

   
Niet-comedogeen _ Vegan _ Bevat geen: SLES, SLS, ethanolamine, soja, tarwe, formaldehyde,ftalaten, faseovergangsmaterialen en nitromuskusverbindingen

Bij YOUTH LAB. gebruiken we
de kracht van de wetenschap om je

de huidverzorging van je dromen te geven



Greek Exports Awards 2015 | 
Prijs voor ‘beste verpakking van een exportproduct’ door het Verbond van Diploma-
tische Partners voor Financiële Zaken en Handelskwesties van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het financiële tijdschrift HRIMA

AWARDS

Reddot Award Communication Design 2013  |
Internationale prijs voor ‘uitmuntend design en productcommunicatie’

Ermis Αwards 2013 |
Zilveren prijs van de Griekse instelling voor creatieve productcommunicatie 

Vita Natural Beauty award 2013 | 
Prijs voor ‘beste nieuwe Griekse merk voor huidverzorging’ in 2013  
van het gezondheids- en beautymagazine VITA

Vita Award 2014 | CC Complete Cream SPF 30_Gemengde/vette huid | 
Product van het jaar in de categorie van de CC-crèmes van het 
gezondheids- en beautymagazine VITA | Maart 2015

Golden Award in het kader van de Pharmacy Market Excellence Awards 2017 | 
Prijs in de categorie ‘Nieuwe apotheekproducten – Innovatie, gebruik, design’ 
door de Vereniging van Apothekers tijdens de beurs HELLAS PHARM 2017



Golden Award in het kader van de Pharmacy Market Excellence Awards 2019 Check-Matte |
Prijs in de categorie ‘Meest innoverende nieuwe apotheekproduct’ 
door de Vereniging van Apothekers tijdens de beurs HELLAS PHARM 2019

Madame Figaro Beauty Award 2019 _ CC Complete Cream for Eyes |
Product van het jaar van het magazine MADAME FIGARO Cyprus / Juli 2019 
in de categorie ‘Farmaceutische oogcrèmes 2019’ 

Best in Pharmacy Awards 2018 _ Lip Balm |
Prijs in de categorie ‘Meest innoverende nieuwe apotheekproduct’
door het toonaangevende farmaceutische blad ‘Pharmakeftikos Kosmos’ in samenwerking
met Boussias Communications

Madame Figaro Beauty Award 2019 _ CC Complete Cream for Eyes |
Product van het jaar van het magazine MADAME FIGARO Cyprus / Juli 2019 
in de categorie ‘Farmaceutische oogcrèmes 2019’ 

Pharmacy Awards 2020_Spring Hydra Gel Oog Parches
Silver Award voor “Innovatief product in Apotheken” in de “Best in Pharmacy Awards 
2020” Georganiseerd door het magazine “Pharmakeftikos Kosmos”.

Platinum Award voor “Blemish Dots”  
Platinum award voor “Blemish Dots” in de categorie “Innovative Pharmacy Product” 
Georganiseerd door “Pharmacist Associastion”
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