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C o v e r s t o r y

De Clean Science®-filosofie 
 VAN WETENSCHAPPER TERRI VINSON IS 
  HET HART VAN SYNERGIE SKIN

VEILIGHEID ÉN ZUIVERHEID VAN DE INGREDIËNTEN STAAN VOOROP BIJ 

DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUCTEN VAN SYNERGIE SKIN. IN HAAR EIGEN 

LABORATORIUM FORMULEERT TERRI DE BEST MOGELIJKE SYNTHETISCH INGREDIËNTEN 

EN COMBINEERT DEZE SAMEN MET DE BESTE INGREDIËNTEN UIT DE NATUUR, ZONDER 

IRRITERENDE EN SCHADELIJKE WERKSTOFFEN. WANNEER MEERDERE BESTANDDELEN 

SAMENKOMEN IN EEN DAGELIJKSE HUIDVERZORGINGSROUTINE WERKEN 

DEZE IN SYNERGIE MET ELKAAR, OM DE HUID OP ELKE LEEFTIJD DOELGERICHT TE 

VERBETEREN. DAT IS DE CLEAN SCIENCE®-FILOSOFIE VAN TERRI VINSON, FOUNDER 

EN CREATOR VAN SYNERGIE SKIN COSMECEUTICALS EN SYNERGIE MINERALS. TERRI: 

“IK HEB ALTIJD EEN GROTE PASSIE GEHAD VOOR DE WETENSCHAP ACHTER SCHOONHEID.”

Wetenschappers weten wat goed is voor de huid en wat niet. Zo ook Terri Vinson, van huis uit biologisch 
wetenschapper en cosmetisch chemicus. Ze haalde haar Bachelor of Science-titel aan de Monash 
University, gespecialiseerd in Immunologie en Microbiologie. Ook behaalde ze een extra postdoctoraal 
diploma voor het formuleren van chemische ingrediënten en een onderwijsdiploma in biologie en hogere 
wetenschappen. Distributeur Marc Thijsselink van SURE Medical ontdekte Synergie Skin tijdens een 
innovators-event in Europa waar bijzondere merken zich presenteerden aan potentiële distributeurs. Hij 
was meteen onder de indruk van het persoonlijke verhaal en de filosofie van Terri Vinson. Nadat Marc 
een team van schoonheidsspecialisten de Synergie-lijn liet testen, wist hij: dit maakt echt het verschil - 
ook in de praktijk.

ZICHTBARE VERBETERING  VAN DE HUID
Synergie Skin is eenvoudig in gebruik en het geeft een echt zichtbare verbetering van de huid. Het merk omvat 
zowel huidverzorgingsproducten als make-up, en deze is volledig op minerale basis geproduceerd. Het doel 
van Terri was het ontwikkelen van mooie producten voor de huid, met werkzame stoffen die veilig zijn en 
een wetenschappelijk bewezen werking hebben. Zónder twijfelachtige ingrediënten. “Ik begon mijn eigen 
cosmeceuticals te formuleren toen ik me realiseerde dat er een wereldwijd verlangen was naar zeer intensieve 
huidverzorging, vrij van ethisch twijfelachtige ingrediënten”, aldus Terri. “Sinds het moment dat het concept 
Synergie in 2005 werd gerealiseerd, was het mijn voornaamste streven om vrouwen en mannen op elke leeftijd 
vertrouwen in hun huid te geven. Ik geloof dat onze industrie zo veel meer kan betekenen op gebied van 
huidverzorging en huidverbetering. Daarom probeer ik mijn klanten voldoende relevante informatie te geven 
om te beslissen wat het beste is voor de gezondheid van hun huid op lange termijn.”

DE FILOSOFIE VAN TERRI VINSON
Cosmeceuticals zijn in de loop der jaren 
geëvolueerd van eenvoudige crèmes tot 
complexe producten, die in staat zijn meetbare 
resultaten te behalen. “Onze industrie werd 
voortdurend gebombardeerd met media-
hypes. We moeten onderscheidend worden”, 
vindt Terri. Producten zouden volgens haar 
moeten worden beoordeeld op ingrediënten 
en hoge concentraties actieve werkstoffen, 
klinische gegevens om de beweringen te 
ondersteunen, en wetenschap en technologie 
ter ondersteuning van de werkzaamheid van 
het product.

STRENGE EISEN 
VOOR EEN COSMECEUTICAL
Formuleren is een veeleisende wetenschap waarbij 
gedegen onderzoek nodig is voordat producten 
voor verkoop worden vrijgeven. Alle ingrediënten 
en eindproducten van Synergie Skin moeten 
voldoen aan de volgende eigenschappen om als 
een geldige cosmeceutical te worden beschouwd: 
stabiliteit - het ingrediënt mag niet gevoelig zijn voor 
oxidatie of afbraak; effectiviteit - het ingrediënt moet 
doeltreffend werken en feitelijke gegevens bevatten 
om de voordelen te ondersteunen; elegantie - het 
ingrediënt moet een 'feel good'-kwaliteit hebben; 
levering - de actieve ingrediënten moeten de juiste 
plek in de huid kunnen bereiken om de gewenste 
effecten te creëren. Dit is afhankelijk van een 
aantal factoren, waaronder: de diepte en locatie 
van de huidcellen, de grootte en structuur van de 
cosmeceutical molecule en de zuurgraad of alkaliteit 
van het ingrediënt.

VRIJ VAN ETHISCH TWIJFELACHTIGE INGREDIËNTEN
Alle Synergie-producten zijn vrij van ethisch twijfelachtige ingrediënten, zoals parabenen, SLS of 
andere natriumsulfaten, ftalaten, PEG’s, propyleenglycol, kunstmatige kleurstoffen, synthetische 
geuren, talk, dimethicone. Ook zijn alle producten dierproefvrij. Alternatieven voor dierproeven 
zijn niet alleen ethischer, maar genereren ook nauwkeuriger onderzoek. Om de CCF Australië-
certificering te behalen en te behouden, heeft Synergie Skin bewezen dat niet alleen elk product 
maar ook elk ingrediënt vrij is van dierproeven. 

EIGEN LABORATORIUM
Terri formuleert, test en ontwikkelt haar producten in eigen laboratorium in Melbourne. Daarna 
worden de producten vervaardigd, verpakt, geëtiketteerd en verzonden via een aangrenzend 
magazijn. Door alles onder één dak te houden, kan elk onderdeel van de productie zorgvuldig 
gemonitord, worden en kan de beste kwaliteit voor skincare en make-up worden gewaarborgd. 
Ook kan er snel ingespeeld worden op veranderingen en vragen vanuit de markt. Terri is trots 
op de transparantie van haar bedrijf: klanten kunnen altijd binnenkomen en meekijken bij de 
processen en informatie ontvangen. 

DE BELANGRIJKSTE STOFFEN VOOR EEN MOOIE HUID VAN A TOT Z
Ultimate A serum: Terri maakt gebruik van gestabiliseerd retinol. Dit is ideaal om tekenen van 
zonschade minder zichtbaar te maken en de opperhuid weer gezond te maken. Er wordt ook 
gebruikgemaakt van toverhazelaar. Dit staat bekend als een natuurlijke astringent en ontsmetter. 
Het vermindert ontstekingen, helpt de huid te hydrateren en stabiliseert de beschermende 
opperhuid. Verder vermindert toverhazelaar vochtverlies door de huid (TEWL), reduceert 
roodheid en kalmeert de huid. 

Vitamin B serum: Vitamine B3 (niacinamide) is het hoofdingrediënt. Niacinamide is een 
multitasker: werkt tegen droogheid van de huid, remt pigmentissues en talg af en versterkt de 
weerstand van de huid. Vitamine B5, panthenol, is ook een belangrijke stof hierin. Deze ultieme 
huidverzachter heeft ook antibacteriële eigenschappen.

Pure-C crystals: Niet alle Vitamine C is hetzelfde. Als cosmetisch chemicus gebruikt Terri 
L-ascorbinezuur, een vorm van Vitamine C die de cellen herkennen. Het mooie van dit zuur 
in poedervorm is dat het heel vers wordt verwerkt. Vitamine C is oxidatief, onder invloed van 
licht en lucht, en in gedroogde vorm blijft het stabiel en pas wanneer er vocht bij komt, geeft 
het zijn werking als vrije radicaalvanger vrij. De poederkristallen zijn gecombineerd met alpha-
liponzuur, eveneens een krachtig antioxidant. Vitamine C is een essentiële co-factor voor de 
productie van collageen in cellen. Het stimuleert direct collageensynthese door het molecuul 
dat verantwoordelijk is voor de synthese (procollageen-mRNA) te stabiliseren. Het bevordert 
indirect de productie van collageen door het onderdrukken van het molecuul dat collageen in 
de cellen afbreekt.

ÜberZinc: dit is een hydraterende moisturizer samengesteld met 21% zuivere zinkoxide, en 
wordt aanbevolen als dagelijks schild tegen UVA- en UVB-straling.

Zinkoxide, met een snuf titaniumdioxide, biedt niet alleen een 
waanzinnige bescherming tegen Uv-straling, het kalmeert de huid ook. 
Chemische zonnefilters zijn in verband gebracht met fotosensibiliteit, 
huidirritatie en kunnen mogelijk hormoonniveaus beïnvloeden bij 
langdurig gebruik. Daarom worden enkel fysische zonbeschermers 
gebruikt in de Synergie Skin producten.

SYNERGIE SKIN PARTNER
Beautyprofessionals die graag werken met huidverzorgingsproducten 
met hoogwaardige ingrediënten op basis van Clean Science kunnen 
Synergie Skin Partner worden. Het team van SURE Medical staat 

voor hen klaar met professionele ondersteuning, een compleet 
opleidingsprogramma, een breed scala aan behandelingen 

en uitgebreide marketing ondersteuning. Andere belangrijke 
voordelen zijn: geen startorder, geen investering, twee keer 
per jaar een omzetbonus, korting op testers en gratis samples 
en marketingmaterialen. 

Meer informatie: SURE Medical
Tel. 0485-317339 | www.suremedical.nl

BEKROOND TOT SMARTEST SKINCARE
Het multi-task serum Vitamin-B is uitgeroepen tot 
winnaar in de categorie “Smartest Skincare” bij 
de uitreiking van de Prevention Best of Beauty 
Awards 2020. De formule bevat maar liefst 13% van 
het actieve ingrediënt vitamine B3 (niacinamide). 
Dit krachtige niacinamideserum voelt niet alleen 
hydraterend aan, het versterkt ook de huid en 
vermindert pigmentvlekken, overtollig vet en fijne 
lijntjes, terwijl het een gladdere, stralende teint 
onthult. Prevention Australia biedt praktisch advies 
en inspiratie voor alle aspecten van het leven van 
een vrouw: van fitness tot voeding, mindfulness, 
schoonheid, gewichtsverlies en gezondheid.

Terri Vinson


