VOEDENDE SPRAY DIE
DE PH-WAARDE VAN DE
HUID HERSTELT
50 ml - 1,7 fl.Oz.
We weten dat een beauty routine pas effect kan hebben als die wordt toegepast op
een evenwichtige huid. Daarom hebben we een exclusieve formule ontwikkeld die
helpt het natuurlijke evenwicht van de huid in stand te houden. De formule is verrijkt
met ingrediënten die bekend staan om hun voedende eigenschappen.
Dit product helpt de beschermlaag van de huid op een natuurlijke manier in stand te
houden.Je huid voelt weer zacht en gezond aan, klaar voor de rest van je beauty
routine.
Dit product herstelt de beschermende barrière van de huid. Het kalmeert,
hydrateert en voedt je huid en geeft je opnieuw een stralende teint.
Dermatologisch getest voor alle huidtypes

HET BELANG VAN EEN EVENWICHTIGE pH-WAARDE
De huid behoudt zijn natuurlijke beschermende barrière bij een ideale pH-waarde. Bij
een pH van 5,5 behoudt je huid de optimale hoeveelheid oliën, hydraterende factoren
en "goede" bacteriën, en blijft ze strak en stevig.
Iedere dag weer zijn er factoren die het evenwicht van je huid bedreigen: zeep en
reinigingsproducten, make-up die niet geschikt is voor je huid, UV-stralen en
vochtigheid.

GEBRUIK
Gebruik dit product 's morgens en 's avonds. Reinig je huid grondig en spray daarna
een flinke hoeveelheid van het product op gezicht, hals en decolleté. Houd je ogen
gesloten. Je kunt het product ook aanbrengen met een wattenschijfje.
Laat drogen of geef met je handen zachte klopjes op de huid om de opname van het
product te vergemakkelijken. Vermijd direct contact met de ogen. Gebruik het
product niet als je huid erg rood en ontstoken is.

MEER IDEEËN:
Iedere ochtend vóór je beauty routine
Het beschermt je huid tegen externe
factoren en geeft een doffe huid dat
vleugje extra glans.
Als alternatief voor je tonic
het verwijdert onzuiverheden en
herstelt tegelijkertijd de beschermende
barrière van de huid door de huid tot in
de diepste lagen te voeden.
Spray het op je hals en decolleté
om je huid te voeden en te herstellen,
voor een stralende teint.
Spray een kleine hoeveelheid boven op je
make-up
Dit helpt om je make-up op te frissen en
je huid een extra stralende teint te
geven

's Avonds na het reinigen
dankzij de antioxiderende ingrediënten
helpt het de huidbarrière weer in evenwicht
te brengen na de stress van de dag
Ideaal voor mannen
om de pH-waarde van de huid te herstellen
en de huid te voeden
Na de douche of na het sporten
helpt het de pH-waarde opnieuw in
evenwicht te brengen, voor een
gehydrateerde en frisse huid.
In het vliegtuig
tegen een droge huid
Bewaar de spray in de koelkast
voor een heerlijk zacht en verfrissend
effect.

BEVAT:
Glycyrrhetinezuur uit zoethoutextract
met een kalmerende en hydraterende werking
die roodheid tegengaat.
Hyaluronzuur
stimuleert de aanmaak van collageen en maakt
de huid stralend en elastisch.
Aloë Vera
met kalmerende en antioxiderende
eigenschappen.
Extracten van rucola en cactusvijg
deze combinatie beschermt alle huidtypes
tegen het effect van externe factoren, en
versterkt de afweerfuncties van de huid.
GETESTE WERKZAAMHEID *:
* De werkzaamheid werd getest met
professionele testinstrumenten. 2
proefpersonen hebben Restore &
Calm.00 30 dagen lang gebruikt

+ 26% hydratatie
na een behandeling van 30 dagen
pH-waarde in het normale bereik
na een paar uur gebruik

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF
EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN,
PARFUM [FRAGRANCE], CITRIC ACID, TROPOLONE.
00_PART OF_405334_rev.001

