PRODUCT

FACIAL MASK
ANDLITSMASKI

Dit diep reinigende kleimasker exfolieert en verfrist de huid voor een zachtere,
helderdere teint. Zuiverende kaolin klei ontgift en reinigt de huid diep. Wilgenschors,
druivenblad & zoethout extract en cactusvijgzaadolie verminderen ontstekingen en
bestrijden vrije radicalen. Aloë vera, jojoba olie en kokosolie kalmeert, verzacht en
revitaliseert de huid, waardoor deze er zacht en stralend uitziet.

ONZE BELOFTE
Deze wekelijkse behandeling helpt uw huid te verstevigen en zorgt voor een
frissere, stralende teint. Het laat de huid onmiddellijk stralen en vermindert fijne
lijntjes en oneffenheden. Geschikt voor alle huidtypes – genderneutraal.

grape leaf – willow bark – prickly pear seed oil

GEBRUIKSAANWIJZING

150 ml | 5,1 fl.oz

Breng na het reinigen van het gezicht met Cleansing Milk een royale laag masker
aan op het hele gezicht, hals en decolleté. Laat 10-15 minuten intrekken. Spoel
grondig af met warm water en dep de huid droog. Volg door Facial Essential Serum
en Facial Intensive Hydrating Cream. Herhaal 1-2 keer per week.
Pro-tip: meng een kleine hoeveelheid van het masker met de dagelijkse Cleansing
Milk om de effecten te versterken!

GROUP
FACE F | 121150

BOTANISCHE ACTIEVEN
Kaolin clay (Kaolin): Witte kaolin klei wordt al eeuwenlang gebruikt om overtollige olie uit de huid
te absorberen, waardoor puistjes worden voorkomen voordat ze beginnen. Het is ook perfect om
de huid te helpen herstellen die is beschadigd door frequente uitbraken van acne. De witte klei
werkt absorberend en trekt gifstoffen en oneffenheden uit de huid. Ze is rijk aan mineralen, ijzer
magnesium, calcium, natrium en zink.
Aloë vera (Aloe barbadensis) : Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve
bestanddelen. De kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is
te danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken succulenten
uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke hydraterende, huidherstellende
eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en verzachtend.
Kamille ( Chamomilla Recutita Flower Extract ) : Naast een rustgevend en kalmerend effect
kan kamille ook gebruikt worden om zijn verzachtende en hydraterende eigenschappen.
Extract van witte wilgenbast (Salix Alba Bark Extract): Dit natuurlijke plantenextract is rijk aan
salicylzuur, uiterst geschikt om de huid te ontsmetten, kalmeren en astringeren. Het werkt zeer
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel.
Druivenblad extract (Vitis Vinifera Leaf): Druivenblad extract wordt gebruikt voor uitstekende
samentrekkende en antioxiderende activiteit. Druivenblad extract is zeer nuttig bij de regulering
van de talgafscheiding, wondherstel en bescherming van huid.
Zoethoutwortel extract (Glycyrrhiza Glabra Root Extract): Zoethoutwortel extract verlaagt het
melaninegehalte wanneer het op de huid wordt aangebracht en vermindert zo huidpigmentatie.
Het werkt ontstekingsremmend, antibacterieel en kalmerend voor de huid.
Cactusvijgzaadolie (Opuntia Ficus-indica Seed Oil): Cactusvijgzaadolie wordt al sinds
onheuglijke tijden gebruikt. Het werd door Berberse vrouwen gebruikt als een anti-aging
schoonheidselixer en wordt nu in de cosmetische industrie gebruikt om huidveroudering te
behandelen. Cactusvijgzaadolie heeft antioxiderende, regeneratieve eigenschappen. Het is
perfect voor het bestrijden van donkere kringen, donkere vlekken en rimpels omdat het de
regeneratie van huidcellen stimuleert en ook striae, littekens of huidvlekken kan behandelen. Het
geeft ook een gezondere uitstraling aan het haar en versterkt de nagels.
Jojoba oil (Simmondsia Chinensis): Naast zijn uitstekende verzachtende werking die diepe
hydratatie en zachtheid verschaft, wordt jojoba olie in cosmetische formuleringen vaak gebruikt
als verzachtend middel, vanwege de opmerkelijke overeenkomst met de natuurlijke oliën die door
het menselijk lichaam worden geproduceerd en de hoge oxidatieve stabiliteit ervan.
Kokosolie (Cocos Nucifera Oil): Kokosolie heeft antiseptische eigenschappen. Zorgt voor
bescherming, zachtheid, hydratatie en soepelheid van de huid.
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.

INGREDIENTS
Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Kaolin, Glycerin**, Magnesium Aluminum
Silicate, Zea Mays Starch, Microcrystalline Cellulose, Cocos Nucifera Oil**,
Simmondsia chinensis Seed Oil**, Chamomilla Recutita Flower Extract**, Salix Alba
Bark Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract**, Opuntia ficus indica Seed Oil**,
Glycyrrhiza glabra Root Extract, Cellulose Gum, Glyceryl Caprylate, Pelargonium
graveolens Flower Oil*, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Undecylenate, Tocopherol,
Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citronellol*, Geraniol*,
Linalool*
* from 100% natural essential oils / ** certified organic

