TRIPEPTIDE + GLOBAL ANTIAGING-SERUM
30 ml - 1,0 fl.Oz.

Een exclusieve combinatie op basis van de speciale collageenactivator PALMITOYL
TRIPEPTIDE-38, hyaluronzuur en antioxidanten. De ingrediënten werken samen om
de textuur van de huid te verbeteren. De huid ziet er egaal, stevig en compact uit.
De huid straalt en ziet er beter uit. Rimpels worden verzacht.
Geschikt voor een minder elastische huid, rimpels, een vochtarme en droge
huid, een onregelmatige huidtextuur
Dermatologisch getest
HOE BESCHERM JE DE HUID TEGEN DE EERSTE TEKENS VAN VEROUDERING?
Bescherm de huid tegen UV-stralen en vocht. Kies delicate reinigingsproducten.
Beweeg iedere dag. Kies een vorm van lichaamsbeweging die bij je leeftijd past.
Verminder stressfactoren en slaap minimaal 7-8 uur per nacht.
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 product ook apart gebruiken, als basis voor je make-up of als after sun.
Je kunt het als een masker gebruiken voor de oog- en lipcontouren en voor je
handen.

BEVAT:
Palmitoyl Tripeptide-38
een hightech-aminozuur dat van nature
aanwezig is in collageen.
Dit extreem werkzame ingrediënt verstevigt de huid
en maakt deze glad. Het vult de rimpels op en
versnelt het proces van celvernieuwing.
Hyaluronzuur met 2 molecuulgewichten
de voedende en egaliserende eigenschappen van
hyaluronzuur met een hoog molecuulgewicht,
gecombineerd met de verstevigende
eigenschappen van het laagmoleculaire
hyaluronzuur, hydrateren de huid op verschillende
niveaus.
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
gaf aan dat
oppervlakkige en
diepere rimpels minder
zichtbaar waren na 30
dagen gebruik
* De vragenlijst voor zelfbeoordeling werd
beantwoord door 8 vrouwen en mannen
die Everlasting Youth.04 gebruikten

GETESTE WERKZAAMHEID **:
+17% hydratatie
na een behandeling van 30 dagen
- 36% vermindering van de lengte
van rimpels
na een behandeling van 30 dagen
-19% vermindering van de breedte
van de rimpels
na een behandeling van 30 dagen
** De werkzaamheid werd getest met professionele
testinstrumenten. 8 vrouwen en mannen gebruikten 30 dagen
lang Everlasting Youth.04

INGREDIENTS: AQUA [WATER], GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA
(OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PROPYLHEPTYL
CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-38,
SODIUM HYALURONATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC
FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CI
77891 [TITANIUM DIOXIDE], PARFUM [FRAGRANCE], XANTHAN GUM, SODIUM STEAROYL
LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, LAURYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, MYRISTYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, TIN OXIDE, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TROPOLONE, TOCOPHEROL, SQUALENE*, BETA-SITOSTEROL,
SODIUM HYDROXIDE. * uit zonnebloemolie
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