Santi

De eerste gezichtscrème met
diamant van sterren uit de kosmos

Santi

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 werking van de huid.
“De levenskracht zit niet alleen in het lichaam
lichaam, maar treedt ook naar buiten
buiten, als een
licht dat de mens omgeeft”. Zo omschreef Paracelsus, een beroemd arts die zijn hele
leven op zoek was naar de ware geneeskunde, dat in 1515.
Later rond,
rond 1930,
1930 slaagde het Russische echtpaar Kirlian erin dat ‘licht’
licht met een
speciale camera te fotograferen. Ons onderzoek van de werking van meteoriet en
Nuwa steen op de huid, berust op Kirlian technologie en fotonen.
In de natuurkunde is een foton de basis eenheid van het licht, maar ook van alle
andere vormen van elektromagnetische straling. Een foton kan zonder beschadiging
de huid doordringen. Fotonen reageren op huidweefsel in een proces genaamd
'fotothermolyse'. Dit proces levert fotochemicaliën op die collageen bevordert en de
elasticiteit van de huid van het gezicht herstelt. Dit zorgt voor een huidverjonging en
geeft ‘Heaven on Earth’ g
g
gezichtscrème haar anti-aging
g g effect.

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

Speciale ingrediënten

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

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.

Frangipani bloemen olie

De exotische Frangipani bloemenolie verhoogt de exclusiviteit van dit
g g p
Frangipani
gp
is sterk regenererend
g
en bevordert de g
groei
huidverzorgingsproduct.
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

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.

Gebruiks aanwijzing
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
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!
Bewezen is dat negatief denken en voelen onze weerstand en het
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

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
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