PRODUCT

EXFOLIANT CREAM

Een milde en zachte huidpolijstende, exfoliërende crème voor dagelijks gebruik.
Om onzuiverheden, droge en dode huidcellen te verwijderen en de celregeneratie te
stimuleren. Deze antioxidantrijke exfoliërende crème met natuurlijk
abrikozenpitzaad, polylactidezuur, groene thee en groene koffieboon extract
exfolieert onmiddellijk en bezorgt een gladdere, meer stralende, meer verfijnde huid
die perfect is voorbereid op hydratatie.

KORNAKREM
ONZE BELOFTE

apricot seed – polylactic acid – green tea

Deze zachte, exfoliërende crème verwijdert dode en vermoeide huidcellen en
verzacht de huid. Verfijnt en vermindert fijne lijnen. Stimuleert de natuurlijke
celvernieuwing met een zachtere en zichtbaar gladdere gezichtshuid als resultaat.

150 ml |5,1 fl.oz

GEBRUIKSAANWIJZING

GROUP
FACE F | 101150

Breng aan op een vochtige huid met propere handen en masseer dan zachtjes over
het gezicht, de hals en het lichaam met zachte, ronde bewegingen. Spoel met lauw
water en dep de huid droog. Voor alle huidtypes, genderneutraal.

BOTANISCHE ACTIEVEN
Groene thee (Camellia sinesis leaf extract + Camellia oleifera seed oil): Dankzij zijn
antioxiderende kracht helpt groene thee de huid te beschermen tegen de schadelijke
effecten van vrije radicalen, waardoor de veroudering van de huid wordt vertraagd. In
groene thee zitten veel polyfenolen, een antioxidant wat zich met name richt op schade
veroorzaakt door zonlicht. Daarnaast heeft het een ontstekingsremmende,
anticarcinogene en antimicrobiële werking. Vanwege deze eigenschappen is groene thee
ook een uitstekende keuze voor huidziektes, waaronder rosacea, acne en dermatitis.
Groene koffieboon extract (Coffea arabica seed extract): groene koffieboon extract
wordt gewonnen uit rauwe, ongebrande koffiebonen. Het is hydraterend, verzachtend,
voedend en tonifiërend. Dankzij de hoge concentratie van het polyfenol-clorogeenzuur
(cga) heeft groene koffie beschermende, antioxiderende en herstellende eigenschappen,
ideaal vooral rijpe en beschadigde huid. Het bevat ook tannines die helpen om de vette
huid in balans te brengen en de poriën te verkleinen. Groene koffie bevat cafeïne om de
bloedsomloop te stimuleren en het evenwicht te herstellen. Wanneer het in de huid wordt
gemasseerd, kan het ook helpen om overtollig vocht vrij te maken en zo gezwollen gezicht
en ogen te verzachten.
Glycerin (Glycerin): Glycerine is een zogeheten humectant. Het is een lichaamseigen
stof die zich in de bovenste laag van onze huid (de hoornlaag) bevindt. Daarnaast kan
glycerine ook worden gebruikt als ingrediënt in huidproducten. Het is vochtinbrengend en
heeft het vermogen om water aan te trekken en vocht vast te houden.
Aloe vera (Aloe barbadensis) : Aloë Vera is een van de meest complete cosmeticaactieve bestanddelen. De kracht van de vetplanten (zoals Aloë Vera) om te overleven in
ruwe omgevingen is te danken aan hun ongeloofelijk vermogen om vocht vast te houden.
Ze zijn ook zeer ontstekingsremmend, anitmicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren
maken succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijk
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en
verzachtend.
Abrikozenpitzaad (Prunus Armeniaca Seed Powder):
De fijne korrels abrikozenpitzaad helpen om de huid te exfoliëren. Daarnaast heeft de
abrikoos veel voedingsstoffen (vitamines en vetzuren), ideaal om de huid te voeden.
Polylactide (Polylactid Acid):
Polylactide uit maïszetmeel helpt zachtjes bij het delamineren en oplossen van droge en
dode huidcellen, waardoor de huid er verfrist en gerevitaliseerd uitziet. Het helpt de huid te
ademen en stimuleert celvernieuwing van de epidermis.
Lemon Extract (Citrus Limon Fruit Extract):
Dankzij zijn antioxiderende werking beschermt het de huid tegen de schadelijke effecten
van vrije radicalen, waardoor de veroudering van de huid wordt vertraagd.
Vitamin E (Tocopherol):
Vitamine E heeft veel eigenschappen, maar het onderscheidt zich als de vitamine van
jeugd en schoonheid. Het is een antioxidant die cellen beschermt tegen alle externe
agressie, zoals vervuiling, pesticiden en stress, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige
veroudering. Vitamine E draagt ook aanzienlijk bij tot de productie van energie.

INGREDIËNTEN
Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Glycerin**, Caprylic/capric Triglyceride,
Cetearyl Alcohol, Prunus armeniaca Seed Powder, Arachidyl Alcohol, Polylactic
acid, Behenyl Alcohol, Camellia oleifera Seed Oil**, Camellia Sinensis Leaf
Extract**, Coffea Arabica Seed Extract**, Citrus Limon Fruit Extract**, Arachidyl
Glucoside, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Cetearyl
Glucoside, Glyceryl Undecylenate, Tocopherol, Propanediol, Pelargonium
graveolens Flower Oil*, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*.
* from 100% natural essential oils / ** certified organic

