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EXPERT oplossingen voor snelle en zichtbare resultaten

N° 1 IN AFSLANKINGSBEHANDELINGEN 
IN DE APOTHEEK*

1  Een reële farmaceutische expertise in 
afslanking

• een toegewijd R&D centrum
•  een team van ervaren onderzoekers die nauw 

samenwerken met de medische gemeenschap
•  een drang naar voortdurende verbetering

om de beste resultaten te verkrijgen

2  Klinisch bewezen effi  ciëntie
Alle producten worden streng geëvalueerd:
•  door middel van klinische en instrumentele tests
•  onder dermatologische controle door een onafhankelijk 

laboratorium
•  in vivo met respect voor de veiligheid en de cosmetische 

aanvaardbaarheid van het product, en zonder enige test 
op dieren

3  Steeds effi  ciëntere formules

•  met een hoge concentratie van actieve natuurlijke 
ingrediënten die doelgericht handelen op de onderhuidse 
weefsels

•  snelle eerste resultaten (vanaf 7 
dagen) en maximale effi  ciëntie na 
1 maand gebruik

Sinds 1973,Sinds 1973,

bevestigt Somatoline Cosmetic®

zijn pioniersrol in de wereld 
van de afslanking door blijvend 
te innoveren en erkende en 
eff ectieve afslankings- en anti-
cellulitis behandelingen aan te 
bieden.

Somatoline Cosmetic® heeft 
het vertrouwen van vrouwen 
en mannen gewonnen door aan 
hun verwachtingen te voldoen, 
dagelijks te werken aan hun 
welzijn en hen te helpen zich 
goed te voelen over zichzelf en 
hun lichaam.

samenwerken met de medische gemeenschap

*IQVIA - verkoop in volume en waarde, YTD december 2019

EEN OPLOSSING AANGEPAST AAN IEDERE BEHOEFTE

BEHANDELINGEN NACHT BEHANDELINGEN DAG

*Cosmetische hermodellerende werking tijdens het gebruik die geen gewichtsverlies veroorzaakt. 

AFSLANKEN*

Intensieve Drainage 
Benen

DRAINEREN* HERMODELLEREN*

Buik en 
buikzone
Intensief

Buikspieren 
Top 

Defi nition

MANNEN*

Afslankkuur 
50 plus

Nieuw
PLAATSELIJKE
behandelingen

GLOBALE 
behandelingen

Afslankkuur 
Buik- en heupzone

Express

Afslankkuur 

Scrub
Zeezout

Scrub Bruine 
Suiker

EXFOLIËREN*ANTI-CELLULITE*

Anti-cellulite 
Thermogene 

Crème

Anti-cellulite 
Cryogene Gel

Alle producten hebben een formule met warmte en/of koude eff ect om 
de microcirculatie van onderhuids weefsel te reactiveren en de absorptie van 
afslankingsactiva te bevorderen.

Afslankkuur 
7 Nachten Natural 

Afslankkuur 
7 Nachten Gel

Afslankkuur 
7 Nachten Crème

Hermodellerend
Verstevigend
Total Body Gel
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Natural
Nieuw

Aan diegenen die op zoek zijn naar een shock behandeling voor de 
nacht en die snelle resultaten wensen.AANBEVOLEN

• Gevoelige huid - geen warmte en/of koude effect
• 95% ingrediënten van natuurlijke oorsprong

++

Afslankkuur nachten

Gel

• Frisse textuur met mariene parfum 
• Fris effect

++ Pot van 400ml : €54,00
CNK-code:  3640-422

Pot van 400ml : €54,00
CNK-code : 4102-513

NACHT BEHANDELINGEN  

Slapend Slapend 
afslanken?afslanken?

‘s Nachts regenereert het lichaam zichzelf. De huid heeft een grotere ontvankelijkheid voor de actieve ingrediënten en de activering van de 
microcirculatie van de huid zorgt ervoor dat ze eff ectiever zijn. Dit is het perfecte moment om een afslankingsproduct aan te brengen.

*  Gemiddelde waarde verkregen bij 49 vrouwen, gemeten ter hoogte van de heupen. Totale gemiddelde waarde: -2,7cm in 4 weken. Placebogecontroleerde klinische 
studie bij 102 vrouwen. 

**   Gemiddelde waarde verkregen bij 51 vrouwen, gemeten ter hoogte van de heupen en de taille. Totale gemiddelde waarde: -3,3cm in 4 weken. Placebogecontroleerde 
klinische studie bij 102 vrouwen. 

***   Gemiddelde waarde verkregen bij 55 vrouwen, gemeten ter hoogte van de heupen. Totale gemiddelde waarde: -3,4cm in 4 weken. Placebogecontroleerde klinische 
studie bij 102 vrouwen. 

Crème

• Voedende textuur met karitéboter 
• Warm effect
++ Pot van 400ml : €54,00

CNK-code:  3160-900

RESULTATEN

•  Slankt af vanaf 7 nachten: -1,2 cm* voor de Natural, -1,4 cm** voor de gel en -1,6 cm*** 
voor de Crème

•  Verdubbelde efficiëntie in een maand

Bevordert het verbranden 
van vethopingen
en voorkomt de 
aanmaak ervan

Lipolytisch en
Anti-vetophoping Cafeïne

Artemisia

Bevordert 
de eliminatie 
van overtollig 
vocht

DrainerendZeezout

Berkenextract

Stimuleert de microcirculatie

Pro-microcirculatie

Muntextract

Cafeïne ZeezoutDrainerend
Bevordert de eliminatie 
van overtollig vocht

Lipolytisch  
Bevordert het 
verbranden van 
vetophopingen

Algen-
extracten

  Anti-vetophoping
Voorkomt de 
aanmaak van nieuwe 
vetophopingen

WERKING

WERKING
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*  Gemiddelde waarde verkregen bij 30 vrouwen, gemeten ter hoogte van de taille. Placebogecontroleerde klinische studie bij 60 vrouwen.

*  Gemiddelde waarde verkregen bij 12 van de 36 vrouwen, gemeten ter hoogte van de taille. Totale gemiddelde waarde: -1,4 cm in 2 weken. Placebogecontroleerde 
klinische studie bij 75 vrouwen. 

++Specifiek geformuleerd voor de oudere hardnekkige plaatselijke vetophopingen 

*Valeur moyenne globale sur 41 femmes mesurées au niveau des hanches. Test clinique contre placebo mené sur 82 femmes.
**Valeur moyenne globale sur 30 femmes. Test clinique contre placebo mené sur 60 femmes âgées de 50 ans et plus.

Aan diegenen van 50 jaar of ouder die te kampen hebben met hardnekkige
plaatselijke vetophopingen.AANBEVOLEN

RESULTATEN
•  Vermindert de taille-omtrek met 

2 cm in 4 weken*

Afslankkuur 50 plus

Verbetert de elasticiteit 
van de huid en gaat 
plaatselijke tekenen van 
ouderdom tegen

Verstevigend Bevordert het 
verbranden van 
vetophopingen

Lipolytisch

Roodalgen

Groenalgen Cafeïne

AANBEVOLEN Aan diegenen die lokale vetophopingen hebben op de buik en de heupen
en die op zoek zijn naar een slanker en steviger silhouet, ook na een bevalling.

Bevordert het 
verbranden van 
vetophopingen 
op de buik en de 
heupen

Lipolytisch

Voorkomt de aanmaak van 
nieuwe vetophopingen

Anti-vetophoping

Activeert de microcirculatie 
van de huid en verhoogt de 
efficiëntie van de afslankkuur

Cryogeen

Bruinalgen

Pepermunt

Forskoline

Zeewier

Snelle absorptie. Lichte crème met cryogene actie++
Tube van 250ml : €49,50
CNK-code:  3180-320

Tube van 150ml : €39,90
CNK-code:  3063-195

BEHANDELINGEN DAG

RESULTATEN
•  Vermindert de taille omtrek 

met 2,2 cm in 4 weken*

Tube van 250ml : €54,90
CNK-code: 3180-353

Vermindert droge huid

Voedend

Karitéboter

Pepermunt: een natuurlijk ingrediënt

De verschillende types vetcellen

Cryogene actie

Activeert dezelfde Activeert dezelfde metabolische processen
als cryotherapie (koude therapie)

De witte vetweefsels vormen een 
energiereserve en slaan vetten op.
De bruine vetweefsels produceren warmte 
en verbranden vetten.

Door de koudegevoelige receptoren op witte vetweefsels te stimuleren, transformeren en gedragen ze zich 
als bruin vetweefsel. Pepermunt oefent een afkoelende cryothermische actie uit die energie produceert en 
vetopslag vermindert.

COSMETISCHE CRYOTHERAPIE

Witte vetweefsels

OPGESLAGEN
ENERGIE

VERBRANDE
ENERGIE

Bruine vetweefsels

Pepermunt Pepermunt 
++

Actieve afslankingrediëntenActieve afslankingrediënten

Witte vetweefsels Bruine vetweefsels
CRYOGENE ACTIE

VERMINDERING VAN VETOPHOPINGENVERMINDERING VAN VETOPHOPINGEN

Afslankkuur buik- en heupzone
express

WERKINGWERKINGWERKING WERKINGWERKINGWERKING

PLAATSELIJKE  behandelingen GLOBALE behandelingen

SOMA_GUIDEPHARMA_A5 2020_BENL 2.indd   6-7SOMA_GUIDEPHARMA_A5 2020_BENL 2.indd   6-7 11/02/2020   16:1911/02/2020   16:19



VETOPHOPINGEN CELLULITE

Vetophoping in de onderhuidse 
vetweefselcellen

Wijziging van het silhouet

Homogene
verdeling

Treft mannen en vrouwen

Vetophoping, wijziging van de microcirculatie
en huidstructuur

 Sinaasappelhuid
 Treft 90% van de vrouwen, geen mannen

Verwachtingen
op het SILHOUETTE

Verwachtingen
op het HUIDASPECT

Verlies van cm 

Slanker
Silhouette

Egalere huid

Stevigere huid

Niet-homogene verdeling: 
vetknobbeltjes, verminderde 
zuurstoftoevoer, 
vochtophoping

Behoefte aan een 
AFSLANKINGSPRODUCT

Behoefte aan een 
ANTI-CELLULITE PRODUCT

AFSLANKEN vs CELLULITE

2 VERSCHILLENDE PROBLEMATIEKEN
MET SPECIFIEKE VERWACHTINGEN

ANTI-CELLULITE BEHANDELINGEN

Anti-cellulite

Tube gel van 250ml : €49,00
CNK-code : 4118-600

Verbetert de elasticiteit van 
de huid

Verstevigend

Bevordert de eliminatie van 
overtollig vocht en stimuleert
de microcirculatie

Drainerend

Maca-extract

Munt

Cafeïne 5%

AANBEVOLEN Aan diegenen die hardnekkige cellulite vertonen en op zoek zijn naar het verminderen 
van de tekenen van cellulite: vetophopingen, sinaasappelhuid en vochtophopingen. 

Textuur met fris effect, snelle absorptie

Textuur met warm effect, snelle absorptie

++

++

Bevordert het verbranden 
van vetophopingen

Lipolytisch

Verbetert de elasticiteit 
van de huid

Verstevigend

Bevordert de eliminatie 
van overtollig vocht 
en stimuleert de 
microcirculatie

Drainerend

Munt

Cafeïne 5%
Bevordert het verbranden 
van vetophopingen

Lipolytisch

Gemberextract

cryogene gel

Anti-cellulite thermogene crème

RESULTATEN

RESULTATEN

•  Vermindert de zichtbare tekenen 
van cellulite met -22% in 4 weken*

•  Vermindert de zichtbare tekenen 
van cellulite met -23%
in 4 weken**

**  Gemiddelde waarde na 4 weken, Placebogecontroleerde klinische studie bij 37 vrouwen met cellulite.

 * Gemiddelde waarde na 4 weken, Placebogecontroleerde klinische studie bij 40 vrouwen met cellulite.

Tube gel van 250ml : €49,00
CNK-code : 4118-600

Nieuw

WERKING

WERKING

Tube crème van 250ml : €49,00
CNK-code : 3470-887
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Voor diegenen die het silhouet wensen te hermodelleren en te verstevigen
met een gemakkelijk te gebruiken verzorgingAANBEVOLEN

RÉSULTATS

** Echografi sche waarde verkregen bij 60 vrouwen, gemeten op het niveu van de heupen. 

*  Gemiddelde waarde verkregen bij 17 van de 50 vrouwen, gemeten ter hoogte van de enkels. Totale gemiddelde waarde: -0.7 cm in 2 weken. Placebogecontroleerde 
klinische studie bij 50 vrouwen.

•  Vermindert plaatselijke vetophopingen 
met -28% in 4 weken**

WERKING

Verbetert de elasticiteit 
van de huid

Verstevigend

Bevordert de eliminatie 
van overtollig vocht

Drainerend

Groenalgen

Escine

Gember

Vermindert vetophopingen 
door het vetmetabolisme te 
stimuleren

Hermodellerend
Cafeïne

Roze peper

Onmiddellijk aankleden mogelijk++

Hermodellerende Verstevigende 

**  Gemiddelde waarde verkregen bij 8 van de 25 mannen, gemeten ter hoogte van de buikzone. Totale gemiddelde waarde: +16% in 2 weken. Placebogecontroleerde klinische studie 
bij 25 mannen. 

*  Gemiddelde waarde verkregen bij 10 van de 31 mannen, gemeten ter hoogte van de buikzone. Totale gemiddelde waarde: -2.1 cm in 4 weken. Placebogecontroleerde klinische 
studie bij 64 mannen. 

WERKING

Verstevigt de huidweefsels
Gember

Buik en Buikzone Intensief

Bevordert het 
verbranden van 
vetophopingen

 Lipolytisch
Cafeïne

Guarana

Stimuleert de 
energieproductie van het 
lichaam door het witte 
vetweefsel (opgeslagen 
energie) om te zetten 
naar bruin vetweefsel 
(energieverbranding)

Thermogenese 
activator

Verstevigend

Plankton extract

Wordt snel geabsorbeerd. Niet vet.++

AANBEVOLEN

Buikspieren Top Defi nition

WERKING

RESULTATEN
•  Verstevigt de plaatselijke weefsels 

met 16% in 2 weken**

• Buikspieren komen beter uit

Verstevigt de huidweefsels
Gember

Bevordert het 
verbranden van 
vetophopingen

Lipolytisch Ongebrande koffi  e

Guarana

Verstevigend

Ideaal tijdens het sporten. Bestand tegen vocht en zweet.++

AANBEVOLEN Aan diegenen die wensen dat hun buikspieren beter uitkomen.

Aan diegenen die op zoek zijn naar een krachtige en snelle afslankkuur om zich 
te ontdoen van vetophopingen op hun buik en/of lovehandles

RESULTATEN
•  Vermindert de buikomtrek met 

-0,8 cm in 7 nachten*
• Maximale efficiëntie na 1 maand

Intensieve Drainage benen
Aan diegenen die te kampen hebben met zware en opgezwollen benen
door vet- en vochtophopingAANBEVOLEN

WERKINGWERKING

Bevordert de eliminatie 
van overtollig vocht 
en stimuleert de 
microcirculatie

Vermindert vetophopingen 
ter hoogte van de benen

Hermodellerend

Cafeïne

Drainerend
Escine

Ruscus

RESULTATEN

Onmiddellijk ijsblok-effect: -1,9°C aangevoeld op de huid.++
•  Vermindert de omtrek van de enkels

met 1,1 cm in 2 weken*
• Onmiddellijke ontspanning en comfort

SPECIFIEKE BEHANDELINGEN

Tube van 200ml : €29,00
CNK-code : 3063-245

Tube van 250ml : €49,50
CNK-code : 3479-326

Tube van 200ml : €39,00
CNK-code : 3160-918

Tube gel van 250ml: €39,00
CNK-code : 3785-664

MANNEN
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DE AFSLANKINGSSCRUBS

De voordelen van een scrub?De voordelen van een scrub?

Exfoliërend: 
De scrub verwijdert dode huidcellen en onzuiverheden, 
waardoor de huid gladder, zachter en stralender wordt.

Voedend: 
Onze scrubs bevatten plantaardige oliën die de huid intens 
hydrateren.

Zeezout

Rietsuiker

Jojoba-en 
tarwekiemoliën

Balsem parfum met mariene geur

Rijk parfum met kruidige geur

Amandel-en soja-oliën

HERSTELLEND

VERKWIKKEND

WERKING

De scrub is de perfecte aanvulling om 
de ontvankelijkheid van de huid voor 

afslankingsbehandelingen van Somatoline 
Cosmetic te verhogen. 

Pot van 350g : €18,90
CNK-code : 3788-197

Pot van 350g : €18,90
CNK-code : 3878-857
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TV DIGITAL

Niet contractuele afbeeldingen

Visibiliteit, HET WERKT!

(pour le linéaire ou en TG en saison)

PLV TER BESCHIKKING GEDURENDE HET HELE SEIZOEN

EEN STERK MEDIA PLAN

INPLANTING

Somatoline Cosmetic®-tips:

1)  Kies voor lineaire aanwezigheid gedurende het hele jaar en voor extra visibiliteit gedurende 
het afslankseizoen (maart - augustus)

2)  Plaats het Somatoline Cosmetic®-assortiment op ooghoogte om maximale pulsaankopen 
in de categorie te genereren. Somatoline Cosmetic® is het merk dat de meeste spontane 
verkopen genereert!

3) Implementeer het assortiment mannen in een specifiek schap gefocust op mannen

66 cm (x4) 80 cm (x3)

2020Nieuwe manieren om uw verkoop te stimuleren Merchandising aanbevelingen

SOMA_GUIDEPHARMA_A5 2020_BENL 2.indd   14-15SOMA_GUIDEPHARMA_A5 2020_BENL 2.indd   14-15 11/02/2020   16:2011/02/2020   16:20



Vrouwen vertrouwen ons
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EXPERTISE IN AFSLANKING

INNOVERENDE FORMULES

KLINISCH BEWEZEN EFFICIËNTIE
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