PRODUCT
Dit revolutionaire product, dankzij zijn ingrediënten, lift de huid onmiddellijk en
vermindert de zichtbare tekenen van veroudering. PH4 Natural Lifting Ferment®
stimuleert de lichaamseigen collageen- en elastinesynthese, bevordert een gezonde
celvernieuwing en verbetert tegelijkertijd de huidtextuur en versteviging. Het zeer
krachtige anti-aging Hibiscus-bloemextract verhoogt de elasticiteit van de huid en
zorgt voor een verbluffende natuurlijke jeugd-boost.

ONZE BELOFTE

FACIAL SERUM
FIRMNESS AND ELASTICITY
PH4 NATURAL LIFTING FERMENT ®

-

Stimuleert de collageen productie
Stimuleert de elastine productie
Verbetert de huidtextuur

15 ml |0,5 fl.oz
GROUP
FACE F | 4915

Dit is een serum speciaal ontwikkeld voor de stevigheid en de elasticiteit van de
huid. Voorkomt huidverslapping door de synthese van collageen en elastine te
stimuleren, zodat rimpelvorming wordt geminimaliseerd en de huid er jonger uitziet.
Bevordert de regeneratie van de huid en ondersteunt de cellen in de strijd tegen
huidverslapping. De huid wordt steviger en rimpels worden opgevuld.

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.
PH4 Natural Lifting Ferment ® (Pichia Ferment Lysate):
PH4 Natural Lifting Ferment is een natuurlijk ferment van de bast van de sequoia en
zorgt voor een natuurlijk en zichtbaar verstevigend effect. PH4 Natural Lifting
Ferment stimuleert de lichaamseigen collageen- en elastinesynthese, bevordert een
gezonde celvernieuwing en verbetert de huidtextuur en versteviging. Het vermindert
huidveroudering, vermindert ontstekingen, bevordert de versteviging en
wederopbouw van de structurele integriteit van de epidermis en verbetert uiteindelijk
de zichtbare tekenen van veroudering.
Gotu Kola (Centalla Asiatica-extract):
Centella Asiatica, ook bekend als Gotu Kola of tijgergras, heeft uitstekende
eigenschappen voor de huid. Het ondersteunt de genezing dankzij zijn gehalte aan
triterpeenderivaten die de vorming van fibroblasten stimuleren. Daarom wordt het
gebruikt bij de behandeling van wonden en om recente littekens minder zichtbaar te
maken. Het is ook een uitstekende antioxidant, waardoor het in staat is de tekenen
van vroegtijdige veroudering te voorkomen, de huid te verstevigen en het algehele
uiterlijk te verbeteren. Het voorziet de huid ook van een heilzame dosis collageen.
Bijzonder heilzaam voor de droge en gevoelige huid dankzij de sterk hydraterende
werking.
Hibiscus extract (Hibiscus sabdariffa):
Hibiscusbloemen zijn zeer rijk aan natuurlijke alfahydroxy fruitzuren (AHA's), en
bevatten dus aanzienlijke hoeveelheden citroenzuur, appelzuur en wijnsteenzuur.
Ze zijn ook rijk aan antioxidanten, waaronder polyfenolen en citroenzuur
(vitamine C), en aan slijmstoffen die de huid zacht maken en beschermen tegen
uitdroging.

INGREDIËNTEN
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Aqua, Maltodextrin, Propanediol, Glycerin, Cellulose
Gum, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract**, Centella Asiatica Extract**, Pichia
Ferment Lysate Filtrate, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Glyceryl Undecylenate,
Citric Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate
(**certified organic)

