VERHELDEREND SERUM
30 ml - 1,0 fl.Oz.

Deze geweldige cocktail doet de teint oplichten en maakt ouderdomsvlekken en
rimpels minder zichtbaar. Dit product op basis van alfahydroxyzuren uit fruit,
Floretina, Naringina en Morinda-extract (NIO-LIGHT), heeft een exfoliërend effect en
bevordert de turnover van de huidcellen.
De huid wordt in de loop van de tijd helderder, stralender en uniformer.
Geschikt voor een huid met mee-eters en hyperpigmentatievlekken
Dermatologisch getest
HOE KUN JE OUDERDOMSVLEKKEN VERMIJDEN OF BEPERKEN?
Beperk directe en langdurige blootstelling aan de zon en gebruik altijd een
zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor die geschikt is voor jouw fototype.
Het is een goed idee om exfoliërende behandelingen uit te laten voeren door een
professional. Eet evenwichtig: veel fruit en groenten van het seizoen en weinig
vetten.

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 TIPS:
Beperk directe en langdurige blootstelling aan UV-stralen
UV-stralen verhogen de productie van melanine en zijn de belangrijkste oorzaak van
voortijdige huidveroudering door zonlicht.
Gebruik een zonnebrandcrème
die geschikt is voor jouw fototype om je huid te beschermen, vooral tijdens de
behandeling met dit serum.

BEVAT:
Floretina, Naringina en Morinda-extract (NIO-LIGHT)
Dit is een 100% natuurlijk werkzaam ingrediënt in
microcapsules, afkomstig uit fruit. Het licht de teint
van je huid op, verbetert de elasticiteit van de huid
en verzacht de rimpels.
Alfahydroxyzuren uit fruit
deze zuren, afkomstig uit appel, wijnstok, bosbes,
citroen en suikerriet, hebben exfoliërende en
verhelderende eigenschappen en voeden de huid.
Biologisch appel- en kokosextract
met verzachtende en kalmerende eigenschappen.
Sodium PCA
heeft een sterke voedende en hydraterende werking.

VRAGENLIJST VOOR
ZELFBEOORDELING *:
83,3% van de
vrijwilligers was van
mening dat het
product de vlekken op
de huid al vanaf de
eerste toepassing
lichter maakt.
*

De vragenlijst voor zelfbeoordeling werd
beantwoord door 6 vrouwen en mannen die
Radiance & Clarity.03 gebruikten

GETESTE WERKZAAMHEID**:

- 46% vermindering van

pigmentatie
na een behandeling van 30 dagen
Na 30 dagen gebruik ziet de huid er
stralend en egaal uit
** De werkzaamheid werd getest met professionele
testinstrumenten. 6 vrouwen en mannen gebruikten 30 dagen
lang Radiance & Clarity.03

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, SCLEROTIUM
GUM, POLYGLYCERYL-6 OLEATE, PULLULAN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM,
POLYGLYCERYL-10 LAURATE, LECITHIN, NARINGIN, MORINDA CITRIFOLIA EXTRACT,
PHLORETIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), SORBITAN PALMITATE, SILICA,
CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC ACID, SODIUM CITRATE,
COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT (COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT EXTRACT), PYRUS
MALUS FRUIT EXTRACT (PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS EXTRACT
(PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS MEDICA
LIMONUM (LEMON) PEEL EXTRACT), VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT (VACCINUM MYRTILLUS
FRUIT EXTRACT), VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT (VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT),
SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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