PRODUCT

LIP BALM
VÖR SMYRSL

Deze Lippenbalsem (Vör Smyrsl) is een natuurlijke, intens voedzame en diep
hydraterende lippenbalsem. Deze balsem is vervaardigd met beschermende oliën,
karitéboter en bijenwas. Zoete amandelolie, kokosolie en cacaoboter beschermen
tegen barre weersomstandigheden, hydrateren en werken kalmerend op droge en
gebarsten lippen.

ONZE BELOFTE
Deze luxueuze lippenbalsem helpt de lippen intens hydrateren en voeden. Dankzij
de hoge concentratie aan antioxidanten helpt het de tekenen van veroudering van
de huid te voorkomen. Draag onder lipkleur voor een glanzende look.

shea butter – coconut
15 ml |0,5 fl.oz

GEBRUIKSAANWIJZING

GROUP
BALMS & SALVES BS | 4115

Aanbrengen op gedehydrateerde en geïrriteerde plaatsen om de huid te voeden, te
verzachten en te regenereren. Breng aan op vingertoppen en verdeel gelijkmatig
over de lippen zo vaak als nodig.

BOTANISCHE ACTIEVEN
Zoete amandelolie (Prunus amygdalus dulcis):
Zoete amandelolie heeft verzachtende, herstellende en hydraterende
eigenschappen. Van zoete amandelen is bekend dat ze een hoog verzachtend
effect hebben. Topische applicatie werkt bevorderend voor de toniciteit en
elasticiteit van de huid.
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.
Karitéboter (Butyrospermum parkii):
Karitéboter heeft hydraterende, verzachtende en huidbeschermende
eigenschappen. Het is een erg vochtinbrengend en voedzame ingrediënt. Dankzij
de hoge concentratie aan onverzadigde vetzuren is het een natuurlijke
celregenerator met geweldige verzachtende en herstellende eigenschappen voor de
huid.
Cocoa Butter (Theobroma cacao):
Cacaoboter bevat grote hoeveelheden antioxidanten die vrije radicalen bestrijden
en helpt de tekenen van huidveroudering te voorkomen. Biedt bescherming tegen
zon en zorgt voor een intense hydratatie.
Kokosolie (Cocos Nucifera Oil):
Kokosolie heeft antiseptische eigenschappen. Zorgt voor bescherming, zachtheid,
hydratatie en soepelheid van de huid.
INGREDIËNTEN
Prunus amygdalus dulcis Oil**, Cocos nucifera Oil**, Cera Alba**, Butyrospermum
parkii Butter**, Theobroma cacao Seed Butter**, Macadamia ternifolia Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Parfum*.
* from 100% natural essential oils / **
certified organic

