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Superfood 4 your skin

SYS is SUPERFOOD 4 YOUR SKIN – innovatieve, probiotische skincareproducten verrijkt met 
superfoodextracten. Speciaal voor elke individuele huidbehoefte heeft het merk de juiste high-
tech, actieve ingrediënten toegevoegd aan de rijke formules. Alle SYS-producten bevatten naast 
een complex van superfoodextracten ook veganistische probiotica. De nieuwste innovatie in 
skincare! Door de goede bacteriën te voeden, schakelen deze de slechte bacteriën uit en wordt 
de natuurlijke huidfunctie versterkt. Zo blijft de huid in topconditie.

SYS is 100% vegan, maakt geen gebruik van onnodige verpakkingen en de producten bevatten 
geen siliconen, parabenen, paraffi nes, PEG’s, minerale oliën en kleurstoffen. 



Vier zeer effectieve concentraten vol superfoodextracten en veganistische probiotica, afgestemd op uw 
specifi eke behoeften. SYS Drops zijn te gebruiken in combinatie met andere huidverzorgingsproducten 
of als intensieve behandeling. MIX: Meng uw favoriete Drops als onderdeel van uw dagelijkse routine met 
een bijpassende SYS-gezichtscrème of uw favoriete moisturizer. MATCH: Behoefte aan een intensieve 
behandeling? Breng uw favoriete SYS Drops aan na het reinigen en voor het gebruik van gezichtscrème. 

LE COUVENT, EEN GESCHIEDENIS VAN PLANTKUNDE SINDS 1614

Le Couvent des Minimes, dat werd opgericht in 1614 in de Provence, heeft een rijke geschiedenis. Het was de verblijfplaats 

van Louis Feuillée, botanicus van Koning Lodewijk XIV. Zijn ontdekkingen van uitzonderlijke plantensoorten hebben de 

basis gelegd voor wat de Buitengewone Plantkunde werd genoemd: Botanica Nobilis. Le Couvent des Minimes werd door 

deze unieke erfenis geïnspireerd voor het heruitvinden van de Kunst van Uitzonderlijke Parfums 100% VEGAN, die de 

edele en zeldzame grondstoffen eert van de traditionele Franse Haute Parfumerie.

HERVE GAMBS
Directeur Olfactieve Creatie

UITZONDERLIJKE 
PARFUMS 
Een parfum is een signatuur. Le Couvent des Minimes creëert uitzonderlijke 
parfums met een eigen karakter die zich onderscheiden van commerciële 
en algemene geuren. Le Couvent maakt gebruik van edele grondstoffen 
die worden gemengd volgens de tradities van de Franse Haute Parfumerie.

BETAALBAAR 
& LUXUEUS
Le Couvent des Minimes maakt luxe toegankelijk door kwaliteitsproducten aan te bieden 
(geur, verpakking, merkuniversum) voor een betaalbare prijs.

VEGANISTISCH
& NATUURLIJK
Vrouwen en mannen zijn op zoek naar natuurlijkere producten, zonder 
toegevoegde stoffen. De filosofie van Le Couvent des Minimes is het bie-
den van veganistische formuleringen waarbij botanische ingrediënten de 
voorkeur hebben boven chemische stoffen.

DE KUNST VAN UITZONDERLIJKE PARFUMS

Kostbare Erfenis & Zeldzame Planten

HERVE GAMBS
DIRECTEUR DE CREATION 

OLFACTIVE

INDIVIDUALISEER UW HUIDVERZORGING, MIX + MATCH!

SYS DROPS 

SYS Anti Blue Light Drops 
bevat de zeer efficiënte en 
actieve ingrediënten cacao-
extract en veganistische 
probiotica. 
Deze ingrediënten 
beschermen de huid
tegen vroegtijdige 
veroudering veroorzaakt 
door blauw licht. 

SYS 
Anti Blue Light Drops

30 ML € 40,79

Chlorella-extract, peptiden 
en veganistische probiotica 
zijn de ideale actieve 
ingrediënten voor de 
vermoeide huid die elasticiteit 
verliest. Verminder zichtbare 
tekenen van huidveroudering 
en laat deze weer stralen 
van jeugdigheid met de 
zeer efficiënte SYS Collagen 
Manager Drops!

SYS 
Collagen Manager Drops

30 ml € 40,79

SYS Memory Moisture 
Drops is een zeer actief 
ingrediëntconcentraat 
met snijbietenextract en 
veganistisch probioticum. 
Deze miracle worker zorgt 
voor ultieme hydratatie en 
optimale gezondheid van 
de huid. Naast het vervagen 
van fijne lijntjes, voedt en 
versterkt dit concentraat 
uw huid. 

SYS 
Memory Moisture Drops

30 ML € 40,79

Superfood voor de huid! 
Deze zeer efficiënte 
formule van SYS bevat 
grapefruitextract en 
veganistische probiotica. 
Breng de vermoeide huid 
tot leven en creëer een 
gezonde glow. 
Uw huid zal u dankbaar zijn. 

SYS 
Vitamine Glow Drops

30 ml € 40,79

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Yvette Polman  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386



Het nieuwe probiotische huidverzorgingsmerk SYS kent drie concepten. Elk concept is door 
SYS laboranten speciaal ontwikkeld om aan uw specifi eke huidbehoeften te voldoen en bestaat 

uit een micellaire reiniging, een rijke gezichtscrème en crème voor de huid rondom uw ogen. 
Meer verzorging nodig? Verrijk uw skincareroutine met uw favoriete SYS Drops. 
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#DOYOUROWNTHING

Hi-Tech superfood cosmetics! 

De laboranten van SYS hebben het perfecte superfood-extract voor de droge 
huid gevonden: cactusvijgenextract. Dit extract heeft intens vochtinbrengende 
eigenschappen en vermindert fijne lijntjes. Speciaal voor de droge huid heeft 
SYS drie producten geformuleerd met vegan probiotica en cactusvijgenextract. 
Met SYS kan de droge huid opgelucht ademhalen!

Micellar cleansing water-gel  150 ML € 18,35
Moisturizing face cream  50 ML €40,79
Moisturizing eye cream  15 ML € 25,49

HI, HYDROHOLIC! I‘M YOUR 
HYDRATING PRICKLY PEAR.

HI CHILLER, I’M YOUR 
CALMING GINGER!

15 ML € 25,49

SYS geeft de gevoelige huid precies wat het nodig heeft! De drie voedende formules 
zijn verrijkt met gemberextract. Dit superfoodextract met ontstekingsremmende 
eigenschappen kalmeert de gevoelige huid en laat deze weer stralen. 

Micellar cleansing milk  150 ML € 18,35
Calming sorbet face sorbet  50 ML €40,79
Calming eye sorbet  15 ML € 25,49

Gynostemma-extract is een absolute anti-aging held! Gynostemma staat ook wel 
bekend als het onsterfelijksheidskruid. Deze waardevolle formules van SYS zijn 
verrijkt met het gynostemma-extract om voor meer elasticiteit zorgen. Zie fijne 
lijntjes verdwijnen en de huid opleven.  

Micellar cleansing cream 150 ML € 18,35
Lifting blur face cream 50 ML €40,79
Lifting blur eye cream 15 ML € 25,49

HI YOUTH ACTIVIST, I’M YOUR 
YOUTH-ACTIVATING JIAOGULAN.

OVER DOUGLAS
Douglas is een toonaangevende winkelketen binnen de Europese beautybranche, met zo’n 2.500 parfumerieën en 

snel groeiende online shops in 19 Europese landen. Elke dag opnieuw zetten ruim 20.000 Beauty Advisors zich er vol 
enthousiasme voor in hun klanten mooier ean daarmee gelukkiger te maken. Douglas heeft een uitgebreid assortiment 

met circa 35.000 hoogwaardige producten op het gebied van parfumerie, decoratieve cosmetica en huidverzorging. Met 
vakkundig advies en unieke services zet Douglas de toon binnen de beautybranche – zowel online als offl ine.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Yvette Polman  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386


