
 

  

 

SELF TAN ELIXIR 
SJÁLFBRÚNT ELIXIR 

 

 
hyaluronic acid – vit.E – licorice root 
 
50 ml | 1,7 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 14150 
 

PRODUCT 
 
Personaliseer je perfecte bruine teint door het Self Tan Elixir toe te voegen aan je bestaande 
huidverzorgingsroutine. Transformeer je favoriete moisturizer, serum of olie in een zelfbruiner met 
anti-aging voordelen. Verrijkt met huidversterkende kokosolie, vitamine E en aloë vera, geeft elke 
druppel van deze wonderformule een bruine teint, een boost en hydrateert het de huidtextuur. Voor 
extra anti-aging voordelen is het elixer verrijkt met hyaluronzuur, zoethoutwortel en vitamine C om de 
huid jong en soepel te houden en de elasticiteit te verbeteren. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Voor gebruik 's ochtends of 's avonds - onze gezichtsbruiner werkt met de hoogste kwaliteit, 
natuurlijk afgeleide bruiningsactiva (DHA) om een natuurlijk uitziende gloed te geven die je eigen 
huidskleur aanvult. Deze aanpasbare tanning werkt als semi-permanente make-up, minimaliseert 
oneffenheden en egaliseert de huidtint en laat je huid er gehydrateerd en stralend uitzien 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Reinig het gezicht grondig voor gebruik. Meng 1-4 druppels met je gebruikelijke moisturizer, serum of 
gezichtsolie in de palm van je hand. Meer druppels geven meer diepte aan de kleur. Was de handen 
grondig na gebruik. Scrub de huid mild en regelmatig, om een gelijkmatige, stralende gloed te 
behouden. 

• 2 druppels = stralens 

• 4 druppels = sun-kissed 

• 8 druppels = golden 

• 12 druppels = gebronsd 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
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. 
 
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. 
 
Hyaluronzuur:  
Een van de belangrijkste eigenschappen van hyaluronzuur is het grote vermogen om water aan te 
trekken en vast te houden. Topische toepassing maakt het mogelijk de epidermis van het 
behandelde gebied diep te hydrateren. De huid is zichtbaar gladder en strakker. Het helpt bij het 
verminderen van huidplooien.  
 
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.  
 
Avocado olie (Persea Gratissima):  
Is erg rijk aan natuurlijke mineralen, eiwitten en vitamines A, B, D, E, H, K, PP. Absorbeert snel en 
efficiënt. Het heeft verzachtende en verzorgende eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en helpt 
de tekenen van veroudering van de huid te voorkomen. 
 
Duizendblad (Achillea millefolium): 
Een plant met samentrekkende en talg-regulerende eigenschappen. Helpt bij een vette huid om 
de productie van talg te beheersen en zorg voor een diepe reiniging van de huid. 
 
Grote klis (Arctium majus):  
Wateroplosbaar extract met zuiverende eigenschappen. Helpt bij regulering van de talgproductie. 
Erg rijk aan antioxidanten en helpt zo de tekenen van veroudering van de huid te verminderen. 
 
Salie (Salvia officinalis): 
Salie-extract reguleert de hoeveelheid vet geproduceerd door de talgklieren van de huid. Salie 
verzorgt de huid en reguleert zweten, is antimicrobieel en versterkend. 
 
Kokosolie (Cocos Nucifera Oil): Kokosolie heeft antiseptische eigenschappen. Zorgt voor 
bescherming, zachtheid, hydratatie en soepelheid van de huid.  
 
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.  
 
 

INGREDIËNTEN 
 
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Aqua, Glycerin**, Dihydroxyacetone, Achillea millefolium Flower 
Extract, Salvia officinalis Leaf Extract, Arctium majus Root Extract, Glycyrrhiza glabra Root Extract, 
Cocos Nucifera Oil**, Persea Gatrissima oil, Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, 
Hydroxyethylcellulose, Citrus Paradisi Peel Oil**, Pelargonium graveolens Flower Oil, Tocopherol, 
Lactic Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*.  
* from 100% natural essential oils / ** certified organic 
 
 
 


