PRODUCT

ANTI-POLLUTION
SHIELD SPF30
ANDLITS SÓLARVÖRN KREM

hyaluronic acid – anti-pollution ferment
complex® – raspberry seed oil
50 ml | 1,7 fl.oz
GROUP
FACE F | 6250

Verhelderende, anti-pollution UVA / UVB bescherming met Vit.E, hyaluronzuur en het antipollution ferment complex ®. Deze SPF30 crème beschermt de huid tegen beschadiging door de
zon. Verrijkt met een hyperdosis antioxidanten, beschermt de crème de huid ook tegen
schadelijke invloeden van buitenaf, zoals vervuiling en de stress van het stadsleven, die de huid
kunnen beschadigen en voortijdig kunnen verouderen. De crème voorkomt alle soorten
zonneschade, waaronder dehydratatie, rimpels, pigmentatie, pigmentvlekken en volumeverlies.
Minerale, chemicaliënvrije zonnefilters, oceaan- en rifvriendelijk, zonder nanodeeltjes.
ONZE BELOFTE
Deze luxueuze multi-protection zonnecrème voor gezicht SPF30 beschermt de huid tegen
vroegtijdige veroudering, veroorzaakt door zonnestraling en luchtvervuiling. Het hydrateert en
revitaliseert de vermoeide huid en zorgt voor een stralend en jeugdig uiterlijk. Speciaal
aanbevolen voor de vermoeide, gestresste huid met de eerste tekenen van veroudering,
verkleuringen, melasma, lijntjes en rimpels.
GEBRUIKSAANWIJZING
Breng een gelijkmatige dunne laag aan op het gezicht en de hals na gebruik van de facial
intensive hydrating cream. Inmasseren tot de crème volledig is opgenomen. Dankzij de niet-vette
textuur kan de crème vóór de make-up worden gebruikt om uw huid de hele dag lang te
beschermen. Regelmatig en royaal opnieuw aanbrengen om de bescherming te behouden, vooral
na transpireren of zwemmen.
Pro Tip: Handen worden veel blootgesteld aan schadelijke stoffen en de zon, en verouderen snel,
dus vergeet niet om ze ook te beschermen!
BOTANISCHE ACTIEVEN
Anti-pollution ferment complex ®: Anti-pollution Ferment wordt verkregen uit het mengsel van een
ferment en plantenextract. Het ferment wordt verkregen door hoogwaardige gistcultuur en ontwikkeld om
voedingsstoffen, vitaminen, aminozuren en enzymen aan de huid te geven. Het ferment stimuleert de
synthese van collageenvezels en verbetert hun stabiliteit. Het plantenextract bevat Bacopa Monnieri,
Lapsana Communis, Pichia Ferment en Moringa Oleifera.
Alzheimerplant of Brahmi (Bacopa Monnieri): heeft verscheidene effecten, waaronder vrije
radicalen opvangen, vaatverwijdende en mestcel stabiliserende activiteiten.
Tepelkruid (Lapsana communis): Heeft een positief effect op het omkeren van de
cytotoxiciteit en de pro-radicale activiteit die door de uitlaatgassen op de menselijke
keratinocyten wordt veroorzaakt
Pichia Ferment (Pichia Ferment Lysate): anti-aging, vermindering van ontstekingen,
versteviging en herstel van de structurele integriteit van de epidermis en uiteindelijk
verbetering van de zichtbare tekenen van veroudering.
Wonderboom (Moringa Oleifera): een belangrijke bron van voedingsstoffen en
fytochemicaliën. Het is een rijke bron van eiwitten, vitaminen, antioxidanten, flavonoïden,
fenolen, en mineralen zoals calcium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, zwavel, zink,
koper, mangaan, ijzer, en selenium.
Hyaluronzuur: Een van de belangrijkste eigenschappen van hyaluronzuur is zijn grote vermogen om
water aan te trekken en vast te houden. Door de topische toepassing kan de epidermis van de behandelde
zone diepgaand worden gerehydrateerd, waardoor deze er gladder uitziet en ook, door de toename van de
dikte en het volume, de huidplooien verminderen.
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.
Avocado olie (Persea gratissima oil): De bètacaroteen, eiwitten, lecithine, vetzuren en vitamines A, D en
E in avocado olie helpen uw huid te hydrateren en te beschermen tegen schadelijke UV-stralen en
verhogen tevens het collageenmetabolisme.
Frambozenpitolie (Rubus idaeus seed oil): Frambozenpitolie wordt koudgeperst uit de zaden van Rubus
idaeus. Frambozenpitolie bevat extreem hoge hoeveelheden essentiële vetzuren Omega 3 en Omega 6,
tot wel 85%. De olie heeft uitzonderlijke concentraties van tocoferol (Vit.E) en fenolen, die krachtige
antioxidanten zijn. Frambozenolie verbetert de hydratatie en de elasticiteit van de huid, ze corrigeert de
tekenen van veroudering en vermindert oxidatieve stress. Laboratoriumtests tonen aan dat
frambozenpitolie werkt als een UV-filter en schadelijke UV-A, UV-B en UV-C stralen absorbeert.
Frambozenpitolie is goed te gebruiken ter voorkoming van huiduitslag, eczeem en andere huidletsels, het
heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen.
Muskaatsalie (Salvia Sclarea extract): het extract van de muskaatsalieplant (niet te verwarren met het
blad van de gewone salie) heeft antioxiderende eigenschappen. De belangrijkste antioxidanten in extract
van scharlei of muskaatsalie zijn afkomstig van de zaden, en omvatten vitamine E, luteïne en verschillende
carotenoïden.
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.
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.
Glycerine: Glycerine is een huidherstellend ingrediënt, wat betekent dat het een stof is die van nature in
de huid voorkomt en helpt het normale evenwicht en de hydratatie te herstellen. Het is een van de vele
stoffen in de huid die helpt om de huid er gezond uit te laten zien en aan te laten voelen, door uitdroging
tegen te gaan en het vochtgehalte van de huid op peil te houden. Glycerine is een meester in hydratatie en
werkt het best in combinatie met andere voedende en verzachtende ingrediënten.
Bisabolol: Bisabolol is het belangrijkste actieve bestanddeel van kamille. Het wordt al lang in cosmetica
gebruikt vanwege zijn ontstekingsremmende, helende, verzachtende en antimicrobiële eigenschappen.

INGREDIËNTEN
Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Caprylic/capric Triglyceride, Titanium Dioxide***, Glycerin**, Cetearyl
Alcohol, Persea gratissima Oil, Rubus idaeus Seed Oil**, Simmondsia chinensis Seed Oil**, Bisabolol,
Sodium Hyaluronate, Pichia Ferment Lysate Filtrate, Salvia sclarea Extract, Bacopa Monnieri Extract,
Lapsana Communis Flower/Leaf/Stem Extract, Moringa Oleifera Seed Extract, Zea Mays Starch,
Pelargonium graveolens Flower Oil*, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Cetearyl Olivate, Cetearyl
Glucoside, Glyceryl Caprylate, Sorbitan Olivate, Xanthan Gum, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate,
Tocopherol, Glyceryl Undecylenate, Sorbitan Oleate, Propanediol, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Citral*.
* from 100% natural essential oils / ** certified organic / *** no nanoparticles

