SEBUMNORMALISEREND
SERUM
30 ml - 1,0 fl.Oz.
De werkzame ingrediënten in deze specifieke combinatie, zoals Backhousia
Citriodora, biologische koriander en citroen, oefenen samen een zuiverend effect uit
op de huid. Ze verminderen de zichtbaarheid van de poriën en gaan een glimmende
huid tegen.
Talg en onzuiverheden zijn minder zichtbaar. De huid is strakker, egaler en heeft een
mattere teint.
Geschikt voor een vette en gemengde huid met verwijde poriën.
Dermatologisch getest
VOOR EEN ZUIVERE HUID
Breng een royale laag zonnebrandcrème aan met een hoge SPF-factor en specifiek
voor de vette huid. Gebruik bij voorkeur een crème met een frisse en lichte textuur.
Kies delicate reinigingsproducten. Geef de voorkeur aan een dieet met weinig
dierlijke vetten, geraffineerde suikers en alcohol.
GEBRUIK:
Breng dit product 's morgens en 's avonds aan. Reinig eerst je huid. Gebruik een
paar druppels (zo veel als nodig). Maak zacht kloppende bewegingen om de opname
van het product te bevorderen.
Vermijd direct contact met de ogen.
MEER IDEEËN:
Bij acne na de puberteit
met puistjes en mee-eters: gebruik het product op gezicht, hals en decolleté.
Voor de T-zone:
breng een paar druppels aan op kin, neus en voorhoofd om een glimmende huid
tegen te gaan.

BEVAT:
OilLESS'CITY (Backhousia Citriodora)
een natuurlijk werkzaam ingrediënt, afkomstig uit
Australië. Deze stof is speciaal ontwikkeld om de
vette huid te beschermen tegen invloeden van
buitenaf, en staat bekend om zijn
talgbalancerende en antioxiderende
eigenschappen.
Biologisch korianderextract
bevat vitamine B1, B2, E, K, ascorbinezuur en
minerale zouten.
Extract uit biologische citroen
heeft een tonifiërend effect op de huid.
Oranjebloesemextract
heeft verzachtende en antioxiderende
eigenschappen.

VRAGENLIJST VOOR
ZELFBEOORDELING *:
100% van de vrijwilligers
gaf aan dat poriën
minder zichtbaar waren
na 30 dagen
100% van de vrijwilligers
zou het product in de
toekomst gebruiken

* De vragenlijst voor zelfbeoordeling
werd beantwoord door 6 vrouwen en
mannen die Balance & Purify.02
gebruikten

GETESTE WERKZAAMHEID **:

- 43% vermindering van poriën
na een behandeling van 30 dagen

- 14% vermindering van talg
na een behandeling van 30 dagen
Na 30 dagen ziet de huid er
gehydrateerd, elastisch, stralend en
strak uit
** De werkzaamheid werd getest met professionele
testinstrumenten. 6 vrouwen en mannen gebruikten 30 dagen
lang Balance & Purify.02

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHARIDE ISOMERATE, BACKHOUSIA CITRIODORA
LEAF EXTRACT, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, LECITHIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SILICA, CITRUS AURANTIUM AMAR A FLOWER WATER
(CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT
(CITRUS LIMON (LEMON) PEEL EXTRACT), CORIANDRUM SATIVUM FRUIT EXTRACT (CORIANDRUM
SATIVUM (CORIANDER) FRUIT EXTR ACT), SODIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
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