HYA-3 SERUM EXTREME
HYDRATATIE
30 ml - 1,0 fl.Oz.
Een exclusief concentraat van hydraterende werkzame ingrediënten, op basis van 3
hyaluronzuren met verschillend molecuulgewicht en antioxidanten. De combinatie van
deze ingrediënten voedt de huid en maakt deze steviger, terwijl kleine rimpeltjes
verdwijnen. De huid is helderder, frisser en diep gehydrateerd.
Geschikt voor een droge huid
Dermatologisch getest

OOK EEN GOEDE LEVENSSTIJL IS BELANGRIJK
Zorg voor een bescherming tegen UV-stralen en vochtigheid om de natuurlijke
vochtbalans van je huid te behouden. Kies delicate reinigingsproducten. Drink vaak en
voldoende, en eet dagelijks 5 porties groente en fruit. Beperk de consumptie van
bewerkte vleesproducten, geraffineerde suikers, vetten en alcohol. Rook niet.

GEBRUIK:
Breng regelmatig 's morgens en' s avonds 3 of 4 druppels van het product aan op gezicht,
hals en decolleté. Reinig de huid eerst grondig. Maak zacht kloppende bewegingen of
masseer de huid voorzichtig om de opname van het product te bevorderen.
Vermijd direct contact met de ogen.
Intensief gebruik
Voor een ultra-intensieve behandeling kun je een laag serum aanbrengen en deze 15
minuten of een nacht laten intrekken. Verwijder indien nodig het overtollige product
met een tissue. Spoel de huid niet af.
Speciaal gebruik
Je kunt het serum ook apart gebruiken, als basis voor je make-up. Of gebruik het als
after sun, om je huid extra te voeden.

BEVAT:
Hyaluronzuur met 3 molecuulgewichten
voor een optimale hydratatie op meerdere niveaus.
Deze
combinatie
van
verschillende
molecuulgewichten is onmisbaar in hydraterende
serums. Het zorgt voor een dubbel resultaat, op de
korte en op de lange termijn.
Een actieve mix van vochtinbrengende ingrediënten
met balancerende en verzachtende eigenschappen.
Jojobaolie en zoete amandelolie
met kalmerende en antioxiderende eigenschappen.
Natuurlijke vitamine E
een mengsel van tocoferolen (bekend om hun
antioxiderende eigenschappen), afkomstig van
zonnebloemolie en rijk aan natuurlijk squaleen.

VRAGENLIJST VOOR
ZELFBEOORDELING *:
100% van de vrijwilligers
zou het product in de
toekomst gebruiken
Na 30 dagen ziet de huid er
gehydrateerd, elastisch,
stralend en strak uit

GETESTE WERKZAAMHEID**:
+ 24% hydratatie
na een behandeling van 30 dagen
- 48% vermindering van de lengte van
rimpels
na een behandeling van 30 dagen

* De vragenlijst voor zelfbeoordeling werd
beantwoord door 5 vrouwen en mannen die
Nourish & Plump.01 gebruikten

-17% vermindering van de breedte
van de rimpels
na een behandeling van 30 dagen

** De werkzaamheid werd getest met
professionele testinstrumenten. 5 vrouwen en
mannen gebruikten 30 dagen lang Nourish &
Plump 01

-34% vermindering van de diepte van
rimpels
na een behandeling van 30 dagen

INGREDIENTS: AQUA [WATER], SACCHARIDE ISOMERATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS
(JOJOBA) SEED OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND)
OIL, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL,
GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL,
CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891 [TITANIUM DIOXIDE], XANTHAN GUM, SODIUM STEAROYL LACTYLATE,
SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SQUALENE*, LAURYL ALCOHOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, MYRISTYL ALCOHOL, TIN OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM
CITRATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM HYDROXIDE. * uit zonnebloemolie
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