PRODUCT
Een beschermend serum met een hoog gehalte aan antioxidanten dat het
collageenniveau stimuleert voor een stralende huid. Samengesteld met het
krachtige trio van Vit. A/C/E, dat de huid voorziet van antioxidant bescherming
tegen vrije radicalen en externe omgevingsfactoren. Deze anti-aging ingrediënten
helpen rimpels en donkere vlekken te verminderen en verhelderen de teint.

ONZE BELOFTE

FACIAL SERUM
BRIGHTEN SKIN
MULTIVITAMINIC COMBO

-

Antioxidant bescherming
Verbetert de elasticiteit
Verhoogt de hydratatie van de huid

15 ml |0,5 fl.oz
GROUP
FACE F | 4415

Dit serum beschermt de huid met antioxidanten tegen vrije radicalen en schadelijke
invloeden van buitenaf. De multivitaminecombinatie bevordert de collageensynthese
en verheldert de teint van de huid. Dit serum, rijk aan antioxidanten, voorkomt
ontstekingen en vertraagt het verouderingsproces door de huid te beschermen
tegen schade door vrije radicalen, veroorzaakt door vervuiling en andere externe
agressoren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng 2-4 druppels aan op een gereinigd gezicht en masseer zachtjes in. Wacht tot
het serum volledig is opgenomen en gebruik vervolgens moisturizers en
oliebehandelingen om al het goede in te sluiten en de effecten van het serum te
verbeteren. Blijf uit de buurt van directe blootstelling aan de zon en gebruik
zonnebescherming voor betere resultaten.

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.
Multivitaminecomplex (Vitamine A/C/E):
De multivitaminecombo van vitamine A/C/E biedt alle voordelen van deze vitaminen
en hun effect wordt versterkt doordat ze zijn geliposomeerd, waardoor ze een
grotere stabiliteit, krachtige synergie en dus een grotere doeltreffendheid hebben.
Vitaminen A, C en E werken samen om elkaar gestabiliseerd te houden en in staat
te zijn hun voordelen langer in de huid uit te oefenen.
Vitamine A (Retinyl palmitate): Retinylpalmitaat is een combinatie van
retinol (pure vitamine A) en het vetzuur palmitinezuur. Het staat bekend
als de gouden standaard in de huidverzorgingsindustrie als een
ingrediënt voor het verminderen van de tekenen van vroegtijdige
huidveroudering. Het heeft het vermogen om de huidvernieuwing te
versnellen, rimpels, fijne lijntjes en donkere vlekken te vervagen, en een
stevigere, gladdere en egalere huid te creëren. Daarnaast kan retinol
ook helpen bij het verminderen van acné door te helpen bij het
voorkomen van verstopte poriën veroorzaakt door dode huidcellen.
Vitamine C (ascorbylpalmitaat): Ascorbyl palmitaat is een stabiele, in
olie oplosbare vorm van vitamine C die wordt gemaakt door
ascorbinezuur te combineren met een vetzuur dat bekend staat als
palmitinezuur. Vitamine C biedt grote voordelen, zoals de verbetering
van een ongelijkmatige teint en fijne lijntjes, en het stimuleren van de
antioxidantvoorraad van de huid.
Vitamine 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.
Glycerine (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**, Glycerin**, Maltodextrin, Aqua, Retinyl Palmitate,
Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Lecithin,
Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. (**certified
organic)

