Santi

De eerste gezichtscrème met
diamant van sterren uit de kosmos

Santi ‘Heaven on Earth’

Voor een stralende huid

Santi voordelen
'Heaven on Earth' gezichtscrème:

● Hydrateert, voedt, kalmeert, vitaliseert
● Bevordert het herstellend vermogen van de huid
● Vergroot en versterkt de eigen, natuurlijke uitstraling
● Heeft huidvriendelijke UV bescherming
● Vrij van conserveermiddelen
● Niet op dieren getest
● Een alles in één product. Dag-,nacht- en
oogverzorging

● Geschikt
G
voor ieder huidtype, ook de gevoelige huid
Display met twinkelend led licht

Energie

Een nieuwe generatie gezichtscrème gebaseerd op de bio elektromagnetische
g
werking
g van de huid.
“De levenskracht zit niet alleen in het lichaam, maar treedt ook naar buiten, als een
licht dat de mens omgeeft”.
g
Zo omschreef Paracelsus, een beroemd arts die zijn
j hele
leven op zoek was naar de ware geneeskunde, dat in 1515.
Later rond, 1930, slaagde het Russische echtpaar Kirlian erin dat ‘licht’ met een
speciale camera te fotograferen. Ons onderzoek van de werking van meteoriet en
Nuwa steen op de huid, berust op Kirlian technologie, fotonen theorie en het bio
elektromagnetisch veld van het lichaam en de huid. Na lang experimenteren is Santi
Cosmetics gekomen tot deze unieke formule voor deze gezichtscrème.

Elektromagnetische krachtenveld
van Meteoriet
In de natuurkunde is een foton de basiseenheid van het licht, maar ook van alle
andere vormen van elektromagnetische straling. Het is tevens de drager voor
elektromagnetische kracht. Een foton wordt geschaard in de pigment-familie, omdat
het zonder beschadiging de huid kan doordringen. De foton zorgt voor een
selectieve opname van hemoglobine (het eiwit dat zich bevindt in rode bloedcellen)
in de bloedvaten tussen het weefsel.
Fotonen reageren op huidweefsel in een proces genaamd 'fotothermolyse'. Dit
proces levert fotochemicaliën op die collageen bevordert en dus de elasticiteit van
d h
de
huid
id van h
hett gezicht
i ht h
herstelt.
t lt De
D fotonen
f t
in
i meteoriet
t i t zorgen voor een
huidverjonging en geven een anti-aging effect.
Fotonen spelen ook een effectieve rol in de regulering van de functie van de
talgklieren in de huid
huid, waardoor het ook de vette huid zichtbaar verbeterd
verbeterd.

Kirlian ‘fotografie’

Alles wat leeft, straalt een elektromagnetisch
g
veld uit

Elektromagnetisch veld

Close ups van het elektromagnetisch veld van
Close-ups
het lichaam en vingertop.

Edelstenenkracht
Iedere edelsteen bestaat uit energie en vibreert op een bepaalde golflengte
golflengte.
Ze hebben een energieveld met een eigen sterkte wat een natuurlijke
straling oplevert. Wanneer je een edelsteen op de huid draagt, verandert dat
jouw uitstraling
uitstraling.
Sinds mensenheugenis worden edelstenen gebruikt voor velerlei
doeleinden.
doeleinden
Zo droeg Cleopatra een magnetiet op haar voorhoofd om de huid jong te
houden en versierde zij zich met lapis lazuli en malachiet als make-up.
De vrouwen van de Chinese keizers gebruikten voor een jonge huid, zowel
in- als uitwendig, gemalen amethist, jade, mica en parel.
In tegenstelling tot andere natuurlijke ingrediënten verliest een edelsteen
j kracht niet als deze vermalen en of verhit wordt.
zijn

Vallende ster
“Vallende
Vallende sterren”
sterren zijn oude gesteenten uit de ruimte
ruimte, die hoog in de
atmosfeer van de aarde verbranden. Wij zien dan een kort oplichtend spoor
aan de hemel en noemen dat in de volksmond een ‘vallende ster’. Toch
verbrand niet alles. Grote en compacte deeltjes komen soms in de vorm van
een meteoriet op aarde neer. Zo’n meteoriet is wel 4 miljard jaar lang
opgeladen geweest door de zuivere energie van de kosmos en is het
ingrediënt
g
g
geworden in ‘Heaven on Earth’ g
gezichtcrème.

De kosmische energie is vele malen sterker dan de aardse energie en dat
verklaart waarom een ‘hemelse’ diamant een veel sterkere uitstraling heeft
d een ‘‘aardse’
dan
d ’ di
diamant.
t

Energie diamant Aarde/ Hemel

El kt
Elektromagnetisch
ti h veld
ld van
Aardse ruwe diamant

El kt
Elektromagnetisch
ti h veld
ld een
Meteoriet met diamant

Meteoriet op de huid

Volgens de 4000 jaar oude Chinese geneeskunde is alles energie. Naarmate
wij ouder worden neemt de levensenergie in ons lichaam af.
Met als gevolg: veroudering
veroudering.
Als we een voor de huid geschikte meteoriet tot zeer fijn poeder verpulveren en
deze op de huid aanbrengen, zien we met Kirlian fotografie dat de energie van
het elektromagnetisch veld van de huid opleeft
opleeft. De huid krijgt daardoor haar
levendigheid terug, zoals een jonge huid die van nature bezit.

Electromagnetisch veld van de huid
zonder ‘Heaven
Heaven on Earth’
Earth

Electromagnetisch veld van
de huid met ‘Heaven
Heaven on Earth’
Earth

Elektro acupunctuur van Dr. Voll

De verbetering is niet alleen zichtbaar met Kirlian fotografie, maar ook
meetbaar volgens de elektro acupunctuur van Dr. Voll. Met deze
acupunctuurmethode meten we een verschil van de energie van de
huid. De meting gaf na twee weken gebruik van de ‘Heaven on Earth’
crème een verbeterde huidweerstand waarde aan,, wat duidt op
p een
gezondere huid.

Speciale ingrediënten

Diamant van meteoriet:
Uitzonderlijke vitaliserende werking voor de huid
door pure kosmische energie.

Meteoriet

Na lang experimenteren is Santi Cosmetics gekomen tot een unieke
formule voor een wel heel bijzondere
j
g
gezichtscrème. Er zijn
j vele
soorten meteorieten, zoals ijzerachtige chondrieten, steenachtige
chondrieten, achondrieten, en cabonaceous chondrieten. Kosmische
diamant bleek het meest geschikt om de huid te vitaliseren en vormt
een belangrijk ingrediënt van deze crème.
De meteoriet in Santi ‘Heaven on Earth’ is een gekwalificeerde
meteoriet.
Meteoriet met diamant is zo uniek, dat deze crème een Limited
Edition heeft van 2000 flacons

Nuwa Steen
Vulkanisch gesteente uit het hart van moeder Aarde
Aarde..

Nuwa steen bevat een tiental mineralen die een gunstige uitwerking hebben op
het lichaam. Deze jadeachtige steen maakt de huid niet alleen fluweelzacht, maar
versterkt ook het zelfherstellend vermogen en vermindert allergische
aandoeningen.

Nuwa Steen
In China beschouwt men Nuwa steen als een medicinale steen met magische
krachten. Nuwa steen wordt gevonden in Mongolië en is zo’n 200 miljoen jaar
geleden gevormd. Tijdens vulkanische uitbarstingen kwam lava van diep uit het
binnenste van de aarde naar de oppervlakte.
Wetenschappelijk onderzoek van het Atomic and Molecular Research Institute
Qinghua
g
te Beijing
j g heeft aangetoond
g
door middel van
van de universiteit van Q
Sensitive Coupling Proton Spectrometer en Atomic Ray Emitting Spectrometer
dat de Nuwa steen een tiental mineralen bevat die een gunstige uitwerking
hebben op het menselijk lichaam. De Nuwa steen straalt ook een heilzaam
magnetisch veld uit, bekend onder de naam Remote Infrared Ray (RIR).
RIR in de Nuwa steen harmoniseert de temperatuur in de diepere lagen van het
lichaam en bevordert de groei van haarvaten. Ze stimuleert de aanmaak van
bloed en weefsels en vermindert allergische aandoeningen. Het verhoogt de
weerstand en bevordert de stofwisseling. Deze jadeachtige steen versterkt het
natuurlijke zelfherstellend vermogen van de huid.

Frangipani bloemen olie

Frangipani bloemen worden in veel tempels gebruikt bij een ceremonie en ook
als bloemenkrans ter verwelkoming van nieuwe gasten. In de ‘Heaven on Earth
gezichtscrème’ is zuivere Frangipani-olie uit Bali gebruikt. De geur heeft een
g
werking
g op
p de g
geest,, g
geeft een harmonisch g
gevoel en werkt
reinigende
kalmerend. De exotische Frangipani bloemenolie verhoogt de exclusiviteit van
dit huidverzorgingsproduct. Frangipani is sterk regenererend en bevordert de
groei van nieuw weefsel. Het maakt de huid soepel en glad, een apart oogserum
is overbodig.

Synergie

“Santi” in het Chinees betekent
‘de drie krachten’. Dit zijn de energieën van
Hemel - Mens - Aarde
De combinatie van Hemelse Diamant
Diamant, Aardse Nuwa Steen en Frangipani
Bloemenolie maakt de ‘Heaven on Earth’ crème tot een uniek product.

Edelstenen in onze meteoriet
In ‘Heaven on Earth’ gebruiken we een unieke gekwalificeerde
meteoriet
t i t die
di d
de volgende
l
d edelstenen
d l t
b
bevat.
t
bevat. ….
• Diamant als energy booster voor de huid

• Obsidiaan voor weefselherstel

• Magnetiet voor stimulering van de bloedsomloop

• Olivijn/Peridoot een beschermende en reinigende steen
die helpt bij huidproblemen

Hydraterende en voedende
ingrediënten van de crèmebasis
Betaine
Allantoin
Vitamin E Acetate
Sweet Almond Oil
Panthenol
Sodium Hyaluronate
Vitamin A Palmitate

De zon
Bescherming van buiten.
Wanneer we geboren worden, zijn onze hersenen, spieren en schedel nog niet
geheel gevormd. Het enige dat bij geboorte wel op zijn hoogtepunt is, is onze
huid.
Baby’s
y vernieuwen elke week hun huid waardoor die er voortdurend
buitengewoon gaaf uitzien. Naarmate we ouder worden, duurt deze
huidvernieuwing langer, soms wel zes tot acht weken. Er is vrijwel niemand die
deze vertraging
g g leuk vindt en velen p
proberen die tegen
g te g
gaan.
We beschouwen rimpels als een teken van verval, maar rimpels worden niet
alleen veroorzaakt door ouderdom
ouderdom. Ze komen door de zon
zon, die 80% van alle
zichtbare veroudering in het gezicht voor haar rekening neemt. Vandaar dat de
‘Heaven on Earth’ gezichtscrème voorzien is van een huidvriendelijke UVA- en
UVB besc
U
bescherming.
e
g

Een juweel voor de huid

Airless pump bottle
voor hygiënisch gebruik

Dit juweel voor de huid wordt
geleverd in een luxe fluwelen
doos en glitterbox.

Gebruiksaanwijzing
Neem voldoende tijd voor het aanbrengen van ‘Heaven on Earth’ gezichtscrème. Was altijd

eerst je handen voordat je begint
begint. Met de vingertoppen breng je zachtjes de
crème aan voor het naar bed gaan én na het opstaan. De gezichtsmassage dient
zo zacht te zijn dat je erdoor ontspant, maar toch ook weer zo krachtig dat de
geblokkeerde energie erdoor wordt vrijgemaakt
vrijgemaakt. Besteed extra aandacht aan het
masseren van de matchpunten hieronder op de tekening. De crème voelt in het
begin heel fris aan en wordt langzaam iets warmer.
Sommige mensen kunnen zelfs de energie voelen en beschrijven die als ‘een
een
tinteling’ of ‘aangename warmte’. Dit komt door de energetische werking van de
meteoriet. Wanneer je de crème op één helft van het gelaat aanbrengt, zie je
direct resultaat: de g
gezichtshelft met Santi ‘Heaven on Earth” heeft een frissere en
gezondere uitstraling!

Onze filosofie 1
Positieve emoties geven je een betere uitstraling ongeacht je leeftijd. Wanneer
je lekker in je vel zit, straal je dat uit. En dan is er sprake van ware
Schoonheid!
Al in de eeuwenoude Egyptische en Chinese cultuur was meteoriet bekend
om zijn magische kracht en bewustzijnsverruimende werking. Santi Cosmetics
wil met haar producten een nieuwe kijk op schoonheid introduceren. Zij gelooft
dat ware schoonheid niet alleen in een potje zit, maar een combinatie is van
innerlijk én uiterlijk. Ware Schoonheid ervaren en uitstralen is een uiting van
B
BewustZijn.
tZij B
Bewezen iis d
datt negatief
ti f d
denken
k en voelen
l onze weerstand
t d en h
hett
zelfherstellend vermogen van het lichaam vermindert. Positieve emoties
vergroten je veerkracht, remmen het verouderingsproces.
“Taking joy in living is a woman’s best cosmetics,” Roslind Russell

Onze filosofie 2
Negatieve emoties verminderen de energie en maken je vermoeid, ouder en
ziek. Positieve emoties houden je jong, energiek en gezond. Dit is het fundament
waar de Chinese geneeskunde op rust.
De Duitse heilpraktiker Peter Mandel heeft meer dan 1 miljoen kirlianfoto’s
bestudeerd. Hij heeft duidelijke overeenkomsten gezien met de energie zoals
beschreven in de Chinese geneeskunde. Concreet geeft een
kirlianfoto informatie over onze lichamelijke, emotionele en mentale gesteldheid.
y
lichaam,, je
j g
gevoel en denken in balans zijn,
j , ben jje g
gezond,,
Wanneer jje fysiek
gelukkig en straal je. Hierop berust de filosofie van Santi Cosmetics.
Op deze drie energieën berust de filosofie van Santi Cosmetics
Cosmetics. In het
universum komen deze energieen overeen met Aarde - Mens -Hemel, in de
mens met Lichaam - Gevoel – Denken

Persoonlijk aandacht
We hebben speciale aandacht besteed aan elke ‘Heaven on
Earth’ crème!
In het doosje zit een envelop met een boodschap die speciaal voor de
gebruikster bedoeld is. Je uitstraling wordt grotendeels bepaald door hoe je je
voelt en zoals gezegd houdt een positief gevoel met positieve gedachten je
jong.
De gezichtscrème gebruik je optimaal wanneer je tijdens het zachtjes
aanbrengen de persoonlijke boodschap op een positieve wijze beleeft.

Stardust for the stars
Sterren die Santi ‘Heaven on Earth’ al
ontdekt hebben.
hebben
Sarah Jessica Parker
Heidi Klum
Victoria Beckham
Jennifer Lopez
Ricky Martin
Salma Hayek
Reese Witherspoon
Paris Hilton
Jennifer
f Love Hewitt
Lionel and Nicole Richie
Oprah Winfrey
D
Drew
B
Barrymore
Courteney Cox Arquette
Natalie Portman

Eva Longoria
Fergie
g
Faith Hill
Carmen Electra
Natalie Cole
Cate Blanchett
Halle Berry
Miley Cyrus
Jessica Biel
Charlize Theron
Sharon Stone
B it
Britney
Spears
S

Quotes
Lionel Richie: 'I never looked better'
Thijs Willekes: No. 1 - Must have product - Glossy
Beertje van Beers: 'Echt iets bijzonders. Ik blijf het zeker gebruiken.'
R b t Dresia:
Roberto
D
i 'De
'D huid
h id gaatt hier
hi echt
ht van stralen,
t l
Mensen
M
vragen watt ik
gebruik voor mijn foto's. De creme wordt helemaal opgenomen door de huid.'

Reacties van gebruiksters:
'Mensen vragen of ik op vakantie ben geweest, omdat ik er zo goed uit zie met
'Heaven
Heaven on Earth
Earth.'
'Mijn schoonheisspecialist ziet het verschil, mijn huid is veel rustiger en
gezonder.'
'Sinds
Sinds ik Heaven on Earth gebruik is mijn droge geirriteerde huid mooi egaal en
de roodheid verdwenen.'
'Dit doet echt iets voor mijn huid....'Heaven on Earth' is een paradijs voor de
huid.'
ud

Eigenschappen en veiligheid
I have reviewed the composition and the properties of the proposed skin cream.
On the basis of its composition, the material should have the required attributes in
terms of maintaining skin hydration and elasticity. The stated formulation has
emollient characteristics and a protective effect from sunlight and aggressive
airborne
ib
agents.
t Th
The principal
i i l components
t are d
derived
i d ffrom natural
t l substances
b t
which are widely employed in the naturopathic and pharmaceutical industries. Oilsoluble vitamins constitute a significant part of the formula and contribute to the
beneficial physiologic properties
properties.The
The ingredients of the base cream are in
compliance with generally-accepted international safety requirements applicable to
topical cosmetics.Supplemental solid additives derived from extraterrestrial objects,
specifically selected meteorites
meteorites, consist of substances with known composition and
are documented as physiologically inert. Their incorporation into the cream does not
enhance the risk of adverse events from skin contact when added to the base
cream and used according to product documentation
documentation.
Dr. Pierre Blais, B.Sc., Ph.D., C.Chem., F.C.I.C.
A Canadian chemist with enormous experience in regulating health products in North America.
He has worked with the FDA in advising on the health and safety of new products.

Technische uitleg
The Kirlian meteorite research was done to compare the energy of the meteorites with the
energy of the same (gem)stones found on the Earth
Earth.
We used a new technique that utilizes 50,000 volts of electricity to generate an ionization
field around the test objects, revealing their energy patterns. These patterns are made visible
and captured with either a video or digital camera, as seen in the resulting photographs.
A new dual-differential Kirlian (patent pending) technique compares two subject stones on the
test plate at once with the same exact energy units and time exposure, thus assuring an
identical comparison of energies.
The meteorites are exposed to solar winds that our Earth
Earth’s
s Van Allen Belts protect us from
on a daily basis. These are powerful electrical charges that amount to many “joules" of
electrical charge. So much charging is gained from solar winds that there are daily discharges
that need to be "controlled" on our orbiting satellites or they would be destroyed. Controlling
these solar wind discharges was one of my assignments in my aerospace electrical engineering
career.
We directly tested the meteorites, comparing them to their earthly counterparts, with the
ones from space having much much more energy
energy. We also utilized meteorite particles,
particles
suspended in a cream for human testing and found that these meteorites gave an excellent skin
treatment, imparting great energies both healing and energizing to the test subjects.
Ch i
Christopher
h Wodtke,
W d k Aerospace/Electrical
A
/El
i l Engineer,
E i
20 years of experience in Kirlian analysis.

Nieuwe generatie cosmetica
This cream is not only unique for its special ingredients
ingredients. It is a totally new approach
to health and beauty. Where former cosmetics work superficially, this cream is
based on energy penetrating the skin and nourishes it from inside out.
Traditional Chinese Medicine works with the energy called chi, which is vital energy.
Enhancing this energy is the Chinese ‘fountain of youth’.
This new generation of cosmetics is based on energy and will be a paradigm shift
for the whole cosmetics world.
Rudi Westerkamp, Doctor in Traditional Chinese Medicine and Head of the
Dutch Delegation of the Standardization Committee of TCM ISO.

Ontwikkelaar en directrice
Santi Cosmetics
Mieke Roovers introduceerde in 2001 als eerste een zeer exclusieve, custom made
make-up
p lijn
j g
gemaakt van edelsteenpoeders
p
en heeft daarmee naam g
gemaakt als
pionier in de cosmetica branche. Haar cosmetica werd in 2002 door Fox Television
in Amerika gekozen als "One of the three hottest fashion items for the Oscars 2002”.
Dit concept werd later in samenwerking met een internationaal cosmeticabedrijf
ontwikkeld tot de eerste mass market edelsteencosmetica
edelsteencosmetica. Nu brengt Mieke haar
edelstenenconcept naar een hoger niveau: verzorgingsproducten met de
energetische werking van meteoriet.
Als therapeute
p
in de Traditionele Chinese Geneeskunde en auteur van drie boeken
geeft Mieke Roovers training in Personal Coaching en workshops in 'Lifestyle - en
Stressmanagement'. Als cosmeticaontwerpster en lifestyle coach weet ze dat ware
schoonheid een combinatie is van uiterlijke verzorging en innerlijke kracht. In de loop
der jaren ontwikkelde ze een exclusieve workshop Beauty
Beauty- Inner beauty.
beauty Deze geeft
ze aan vrouwen die geïnteresseerd zijn in de geheimen van schoonheid,
aantrekkingskracht en uitstraling en aan mensen die er beroepshalve goed moeten
uitzien, maar ook lekker in hun vel willen zitten.
Met het uitbrengen van Santi’s “Heaven on Earth” crème bewijst ze opnieuw
vooruitstrevend en vernieuwend te zijn. Mieke kreeg in Amerika de bijnaam
‘Cosmetics Guru’, omdat ze naast een product ook haar filosofie ‘the Way of Beauty’
uitdraagt In 2010 verscheen ze als expert in de Amerikaanse film 'Tapping
uitdraagt.
Tapping the
source'

Top Life Cosmetics BV

