
Een combinatie van natuurlijke ingrediënten, minimalistisch
design, duurzaam en effectief. Dit is onze belofte voor jouw huid
en het milieu. 

 
Onze producten bestaan uit 100% vegan ingrediënten en zijn dierproef-vrij. 
Om aan hoge standaarden te voldoen, laten wij onze producten testen door een
jaarlijks controleonderzoek van de The Vegan Society. Al onze producten zijn vrij
van parabenen, paraffine, PEG formules, synthetische en hormoon actieve
stoffen.

Onze uniseks producten maken indruk door de eenvoud die het product
uitstraalt. Fijne texturen, verfijnde geuren en minimalistisch design maakt Vinoble
tot een luxeproduct voor dagelijks gebruik.

Wij produceren in eigen beheer door gebruik te maken van een eigen
productiefaciliteit in Oostenrijk. Het productieproces houdt rekening
met het ecologische aspect en is in overeenstemming met strikte
kwaliteitsstandaarden en richtlijnen.

Wij focussen ons op huidverzorging welke snel en zichtbaar resultaat
levert en op lange termijn een gezonde huid als doel heeft. Dit bereiken
we door niet alleen goede huidverzorging te gebruiken, maar ook een
gebalanceerde levensstijl toe te passen.

Natuurlijke werkstoffen

Eenvoudige luxe

Duurzaam

Resultaatgericht



RIJK IN ACTIEVE WERKSTOFFEN

OPC 
[Oligomere Proanthocyanidinen]

RESVERATROL

STAMCELLEN

DRUIVENPITOLIE

DRUIVENBLAD

De magie van de druif reikt ver. Alle facetten van de druif hebben elk hun eigen specifieke
werking, de druivenpit, de druivenschil , diens stamcellen, de uit de druivenpitten geperste olie,
het druivenblad en zelfs de wijnrank an sich. Vinoble heeft de vijf key-ingredients van de druif
als dusdanig geïsoleerd en omschreven.



THE MAGIC FIVE
OPC 
[Oligomere Proanthocyanidinen]

RESVERATROL

STAMCELLEN

DRUIVENPITOLIE

Oligomere proanthocyaniden, gewonnen uit de
druivenpitten van witte wijn druiven, hebben een grote
invloed op de stabiliteit van de vaatwanden en de
elasticiteit van de bindweefselstructuren. Bloedvaten
worden voor de stevigheid omhuld door bindweefsel.
De belangrijkste bestanddelen van deze steungevende
weefsels zijn de componenten collageen en elastine.
Deze stoffen zorgen ervoor, dat de vaatwanden soepel
en elastisch blijven. OPC stimuleert indirect de
vernieuwing en aanmaak van collageen. Oligomere
Procyanidinen hebben namelijk een vitamine C sparend
effect. En zonder deze essentiële voedingsstof kan je
lichaam geen collageen aanmaken. Bij gebruik van OPC
is er dus meer vitamine C beschikbaar om dit 
hoofdbestanddeel van het bindweefsel aan te maken.
Bovendien beschermt OPC in de rol van antioxidant
collageen en elastine tegen de vernietigende aanvallen
van vrije radicalen.

Resveratrol is nog een super krachtige anti-oxidant tegen
veroudering. Het komt uit de schil van de rode druif waar
rode wijn mee gemaakt wordt. Behoort tot de
polyfenolengroep en kan bij intern gebruik zelfs het hart
beschermen. Voor gebruik op de huid is het een onmisbaar
ingrediënt dat vitaliteit nastreeft, vrije radicalen schade op
cellulair niveau neutraliseert en daarbij zorgt voor toename
van de collageen productie. Dezelfde stof zorgt er ook voor
dat de wijnstruik eeuwenlang kan bestaan. Het helpt niet
alleen tegen schade aan het milieu, zoals UV-stralen en
oxidatieve stress, het beschermt ook huidcellen tegen
ontstekingen. Dit omdat het helpt die schadelijke vrije
radicalen te bestrijden die ervoor zorgen dat je huid
elasticiteit en souplesse verliest. Resveratrol is DE
beschermer voor je cellen. 

Stamcellen zijn cellen die aanwezig zijn in het lichaam (en
de huid) die twee belangrijke kenmerken hebben. Ze
kunnen uitgroeien tot elk type cel en beschikken over een
zelfvernieuwend vermogen doordat ze groeifactoren
produceren. Plantaardige stamcellen kunnen dankzij het
meristeem weefstel voortdurend nieuwe organen zoals
bladeren, vruchten en wortels vormen uit aanwezig
blijvende stamcellen, Ze zijn de levenskracht van de
plant. Doordat ze in de natuur worden blootgesteld aan
extreme externe omstandigheden hebben ze een sterk
afweermechanisme opgebouwd.
Sinds een aantal jaar zijn de stamcellen uit de plant ook
steeds beter toepasbaar gemaakt voor huidproducten.
Zo kan de stamcel van de druif ook elke cel in het lichaam
vormen. Ze verlengen de levensduur en vertragen de
veroudering van de huid (cellen). Stamcellen beschermen
de huid tegen photoaging en bijbehorende UV-stress. Ze
vertragen de groeistop van de huidcellen en daardoor het
natuurlijke verouderingsmechanisme van de huid. 

Natuurlijke oliën zijn grofweg in drie categoriën te verdelen.
Drogende-, niet drogende en half drogende oliën. De
druivenpitolie behoort tot de eerste categorie, waarmee deze
actieve stof uit de druivenpit eenvoudig in de huid dringt en
geen vettig gevoel of glans achterlaat, bevat tot wel 50%
meervoudig onverzadigde vetzuren. De herkomst is uiteraard
de druivenpit. Door koude persing laat het een heldere,
lichtgroene olie achter, boordevol Vitamine E, mineralen, 
anti-oxidanten als Pycnogenol en de eerder genoemde
meervoudig onverzadigde vetten. De druivenpitolie stimuleert
de bloeddoorstroming, de aanmaak van collageen en heeft
krachtige regeneratieve, adstringerende en anti-aging
eigenschappen. Al met al een wonderbaarlijke natuurlijke olie
die als sterke anti-oxidant werkt en reparatie, herstel
genereert op alle facetten van de huid.

DRUIVENBLAD
Druivenblad bevat een groot aantal flavonoïden zoals
flavanolen, anthocyanen, flavonolen en flavonen, fenolzuur,
tanninen, resveratrol, benzoëzuur, benzaldehyden, mineralen,
organische zuren zoals wijnsteenzuur, appelzuur,
barnsteenzuur, en protocatechuzuur, kaliumbitartraat,
calciumbitartraat, calciummaleaat, vitamine C en etherische
olie. Druivenblad 
werkt net als de druivenpitten herstellend op de bloedsomloop
en haarvaatjes. Hebben een heilzame werking op
vaatproblemen, maar kalmeert ook de huid en reguleert de
vettere huidcondities. Beschermt tegen verbranding door UV-
straling, werkt anti-aging, verlicht littekenvorming, verstevigt de
huid en is een all over vitaliteitsboost.




	Folder Vinoble Cosmetics _Deel3
	Folder Vinoble Cosmetics _Deel4
	Folder Vinoble Cosmetics _Deel5

