SUBLIEME HYDRATERENDE
CREME URBAN PROOF
50 ml - 1,7 fl.Oz.
Een prestigieuze formule op basis van hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht,
verrijkt met werkzame ingrediënten die de natuurlijke hydratatie van de huid
herstellen, de huid diep voeden en stralender maken.
De exclusieve samenstelling op basis van antioxidanten, saffraan en vitamine E
beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf. Perfect voor iedere dag.
Dermatologisch getest

ZORG OOK VOOR EEN GOEDE LEEFSTIJL
Bescherm je huid tegen UV-stralen en vocht om de natuurlijke vochtbalans 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 de crème regelmatig aan op je gezicht, hals en decolleté. Gebruik het product 's
morgens en' s avonds, na je gebruikelijke persoonlijke beauty routine.
Maak zacht kloppende bewegingen 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 crème 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
Gebruik de crème voor je make-up routine, om de huid voor te bereiden, te egaliseren
en te hydrateren.

BEVAT:
Saffraanextract
dit kostbare kruid is rijk aan antioxidanten en
staat bekend om zijn beschermende en
verhelderende eigenschappen.
Actieve mix van vochtinbrengende ingrediënten
met balancerende en verzachtende eigenschappen.
Hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht
stimuleert de aanmaak van collageen en geeft
de huid elasticiteit.
Shea butter
heeft 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 *:
De proefpersonen zijn
het erover eens dat de
crème perfect is voor
dagelijkse hydratatie
* De vragenlijst voor zelfbeoordeling werd
beantwoord door 17 vrouwen en mannen die
Nourish & Plump 24h gebruikten

GETESTE WERKZAAMHEID **:
+28% hydratatie
na een behandeling van 30 dagen
+42% vermindering van de lengte van
rimpels
na een behandeling van 30 dagen
** De werkzaamheid werd getest met professionele
testinstrumenten. 6 vrouwen en mannen gebruikten 30 dagen
lang Nourish & Plump 24 h

INGREDIENTS: AQUA [WATER], CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE
CITRATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE,
SODIUM HYALURONATE, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM PCA, FRUCTOSE, CROCUS SATIVUS FLOWER
EXTRACT, SODIUM LACTATE, NIACINAMIDE, GLYCINE, UREA, INOSITOL, LACTIC ACID, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, SODIUM POLYACRYLATE, SODIUM STEAROYL
LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, ACACIA SENEGAL GUM, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2HEXANEDIOL, SQUALENE*, XANTHAN GUM, PARFUM [FRAGRANCE], TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, PROPANEDIOL, SODIUM BENZOATE,
TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE. * uit zonnebloemolie
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