PRODUCT

FACIAL INTENSIVE
HYDRATING CREAM
ANDLITI KREM

Deze Facial Intensive Hydrating Cream (Andliti Krem) is een hydraterende,
verzachtende en diep voedende gezichtscrème. Deze rijkelijke en snel
absorberende crème zorgt voor een uitstekende hydratatie en maakt de huid zacht
en soepel. Vitamine E en C stimuleren de productie van collageen. Macadamia-olie
beschermt, geneest en voegt antioxidanten toe. Sint Janskruid en grote klis hebben
een antiseptische, helende en kalmerende werking. De crème bevat een overvloed
aan hydraterende ingrediënten zoals aloë vera, duizendblad en macadamia-olie.
Deze zijn erg rijk aan vitamines, mineralen en antioxidanten om de stevigheid van
de huid te verbeteren en de huid rijkelijk te voeden.
ONZE BELOFTE
Een hydraterende boost voor de huid. Deze rijkelijke, hydraterende crème heeft een
lichte textuur, wordt snel geabsorbeerd en laat de huid glad en soepel achter.

yarrow – burdock – st. John’s wort – sage

QUADRI GOLD COMPLEX
30 ml |1,1 fl.oz
GROUP
TRIAL & TRAVEL TT | 6130

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng deze luxueuze, lichtgewicht crème aan op een gereinigd gezicht en decolleté,
masseer lichtjes in.
Likami producten werken geweldig individueel. Wij zijn echter van mening dat het
dagelijks consequent volgen van ons ‘4-step program’ de beste resultaten oplevert.
Stap 4 van het ‘4 step program’ = hydrateer met gezichtscrème.

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.
Macadamia olie (Macadamia Ternifolia):
Macadamia-olie is een lichte, vetarme olie die snel door de huid wordt opgenomen.
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.
Sint Janskruid (Hypericum perforatum):
Het wordt gebruikt in cosmetica omwille van de ontstekingsremmende, kalmerende
en antibacteriële werking. Verzacht de gevoelige huid vanwege zijn zuiverende en
versterkende eigenschappen.
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.

INGREDIËNTEN
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Aqua, Glycerin**, Coco-caprylate, Dicaprylyl
Carbonate, Maltodextrin, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Macadamia ternifolia
Seed Oil, Achillea millefolium Flower Extract, Hypericum perforatum Flower Extract,
Arctium majus Root Extract, Salvia officinalis Leaf Extract, Behenyl Alcohol,
Arachidyl Glucoside, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Cetearyl
Glucoside, Citric Acid, Glucose, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate,
Glyceryl Undecylenate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citrus Paradisi Peel
Oil*, Pelargonium graveolens stem leaf oil*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*,
Linalool*. * from 100% natural essential oils / ** certified organic

