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P&B COSMETIX IS FLINK AAN DE WEG AAN HET TIMMEREN. BIANCA MOSCOSO IS ACHTER DE SCHERMEN DRUKDOENDE MET UITBREIDING 

VAN HET TRAININGSCENTRUM, OOK VOOR NIET-DÉPOSITAIRES VAN HET MERK PIURA. ONDERTUSSEN WORDT HET ASSORTIMENT ALSMAAR 

UITGEBREID MET NIEUWE PRODUCTEN EN BEHANDELINGEN, ZOALS DE 5-IN-1 PIURA BB CREAM EN DE INTRODUCTIE VAN DE P&B MICRO 

(&NANO) NEEDLING OM ANTI-AGEING EFFECTIEF TEGEN TE GAAN EN DE HUID VERDER TE VERBETEREN.

“Ik ben op dit moment bezig om het trainingscentrum ‘los’ te koppelen van Piura, 
zodat duidelijker naar voren komt dat het niet alleen voor Piura-klanten is. In de 
toekomst gaan we deze twee takken van ons bedrijf nadrukkelijker als op zichzelf 
staande bedrijfstakken communiceren. De website hiervoor is ook in ontwikkeling”, 
verduidelijkt Bianca.

MICRO (&NANO) NEEDLING
P&B Micro (&nano) Needling is een huidverbeterende, anti-ageingbehandeling waarbij 
kleine steriele naaldjes met hoge snelheid talloze minuscule kanaaltjes verticaal in de 
huid maken. Deze minieme kanaaltjes zijn met het blote oog niet zichtbaar, maar 
doen hun werk diep in de huid. Deze worden door Micro Needling gestimuleerd 
om actief te worden. In combinatie met werkstoffen, die door deze behandeling veel 
beter in de huid kunnen doordringen, komt het natuurlijke herstelproces op gang. 
De huid herstelt en sluit deze kanaaltjes met huideigen, glad collageen. Door deze 
behandeling komen huideigen groeifactoren vrij die de aanmaak van collageen, 
fibroblasten en elastine stimuleren. Dit zorgt ervoor dat de huid voller, gladder, 
weerbaarder, steviger én egaler van kleur wordt. Micro (&nano) Needling is geen 
onaangename of pijnlijke behandeling. Wel wordt de huid wat roze/rood, maar dit 
trekt binnen enkele uren weer weg. Micro Needling kent bovendien niet de nadelen 
van fractionele lasers, zoals hitte, pijn en herstelperiodes. P&B Cosmetix richt zich 
met deze behandeling op schoonheidsspecialisten en beautysalons die zich willen 
specialiseren op huiverbetering en anti-ageing.

BB CREAM: 5-IN-1 CRÈME
Het productgamma van Piura is uitgebreid met de BB Cream in de 
variaties ‘Medium’ en ‘Light’. Deze 5-in-1 crème combineert de 
voordelen van huidverzorging met make-up. De crème verzorgt de 
huid dankzij amandelolie, bijenwas en druivenpitolie. De crème is 
puur te gebruiken voor een dekkend effect, maar kan ook gemengd 
worden (bijvoorbeeld met SPF-crème) voor een meer naturel effect. 
Het zorgt voor een egalere kleur doordat het met de huid meekleurt. 
BB Cream geeft een mooie dekking zonder ‘maskereffect’ en heeft 
door de ingrediënten zinkoxide, mineralen en vitamine E een 
goede basis voor UV-bescherming (uitgezonderd zonnebaden). 
De crème bevat panthenol en zinkoxide, waardoor het tevens 
ontstekingsremmend en verzachtend werkt.

Meer informatie:
P&B Cosmetix
Tel. 0229-757128
www.pbcosmetix.com
www.piura.nl 
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