PRODUCT
Dit milde maar effectieve anti-aging serum is rijk aan Bakuchiol en Duindoorn die
verkleuring en hyperpigmentatie helpen voorkomen, waardoor de huid helderder en
egaler van teint wordt. Het helpt vroegtijdige veroudering te voorkomen, terwijl het
de huid intens verzacht en kalmeert, wat bijdraagt aan een gezonde gloed.

ONZE BELOFTE

FACIAL SERUM
FINE LINES AND WRINKLES
BAKUCHIOL

Een serum dat is samengesteld om vroegtijdige veroudering te voorkomen, terwijl
het de huid intens verzacht en kalmeert en bijdraagt aan een gezonde glans.
Neutraliseert vrije radicalen veroorzaakt door UV-stralen en vervuiling, vertraagt
vroegtijdige veroudering van de huid. Verbetert de glans en geeft de huid een
stralende en egale teint.

GEBRUIKSAANWIJZING
-

Vermindert onzuiverheden

-

Voorkomt vroegtijdige huidveroudering

-

Kalmeert en verlicht de huid

15 ml |0,5 fl.oz
GROUP
FACE F | 5115

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
Bakuchiol:
Bakuchiol is een veganistisch huidverzorgingsingrediënt dat wordt gevonden in de
bladeren en zaden van de Psoralea corylifolia-plant, ook bekend als babchi, die
inheems is en groeit in heel India, waar het een rol speelt in de Ayurvedische
geneeskunde. Het is een krachtige antioxidant, vermindert zichtbaar
huidverkleuringen als gevolg van blootstelling aan zonlicht en vervuiling, en heeft
een uitgesproken verzachtende werking op de huid. Bakuchiol kan ook fijne lijntjes
en rimpels verminderen. Het is ook een krachtige antioxidant en helpt de tekenen
van veroudering, zoals fijne lijntjes en verlies van stevigheid, te bestrijden door vrije
radicalen aan te pakken.
Duindoornbesolie (Hippophae Rhamnoides Fruit extract):
Deze bes is een goede bron van vitamine C, diverse B-vitamines, vitamine E,
lycopeen, fytosterolen en talrijke fenolverbindingen die antioxiderende voordelen
bieden. Een uniek aspect van dit fruitextract is zijn vermogen om elementen in de
huid te helpen stabiliseren die normaal gesproken zouden afbreken in de
aanwezigheid van peroxide en andere soorten vrije radicalen. Net als andere
bessen heeft het ook een uitgesproken verzachtende werking op de huid.
Jojoba olie (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.
Rozenbottelolie (Rosa canina Fruit olie):
Ook wel de bloem van de jeugd genoemd, is een olie rijk aan meervoudig
onverzadigde essentiële vetzuren die belangrijke eigenschappen van
weefselregeneratie van de huid geeft.
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis leaf extract):
Rozemarijn verbetert de doorbloeding en is licht antibacterieel, bevordert de
huidstofwisseling en bevat bovendien krachtige antioxidanten. Het biedt een
effectieve verzorging voor de rijpere huid, cellulitis en een slechte doorbloeding
vanwege de circulatiebevorderende werking. Een onzuivere huid kan door
rozemarijn weer in balans worden gebracht.
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.

INGREDIËNTEN
Coco-caprylate, Simmondsia chinensis Seed Oil**, Rosa canina Fruit Oil**,
Bakuchiol, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract**, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract**, Tocopherol. (**certified organic)

