PRODUCT

FACIAL TONER
ANDLITSVATN

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

Deze gezichtstoner (Andlitsvatn) is de ultiem hydraterende en verfrissende
toner/mist. Deze toner met aloë vera, extracten van salie, grote klit, Sint-Janskruid
en oranjebloesemwater heeft een vochtvasthoudend effect en helpt de huid
hydrateren. Salie, duizendblad en grote klis zorgen voor een boost van hydratatie
en revitaliseren vermoeide huid, terwijl st. Janskruid werkt om overtollige olie van de
huid te verwijderen. Oranjebloesemwater kalmeert irritaties. Gebruik de
gezichtstoner (Andlitsvatn) ook als opfrisser tijdens de dag of tijdens lange vlucht,
voor het fixeren van make-up of als kalmerend effect na scheerbeurt.

ONZE BELOFTE

100 ml |3,4 fl.oz

Hydrateer, tonificieer en balanceer met een simpele spray. Zorgt voor een
stralende, gehydrateerde en gerevitaliseerde huid. Het hele lichaam voelt opgetild
en opgefrist.

GROUP
FACE F | 21100

GEBRUIKSAANWIJZING

QUADRI GOLD COMPLEX

Na het reinigen, spuit een paar keer op een wattenschijfje of direct in je handen,
breng aan op gezicht en hals. Bewaar in koelkast voor een verfrissend effect. Volg
door te boosten en intens te voeden met Facial Essential Serum (Andliti Olíu)
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 2 van het ‘4 step program’ = tonificieer met gezichtstoner.

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.
Oranjebloesemwater (Citrus aurantium amara):
Extract van oranjebloesem, met regeneratieve en hydraterende eigenschappen.
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, Maltodextrin, Glycerin**, Citrus aurantium
amara Flower Water**, Achillea millefolium Flower Extract, Hypericum Perforatum
Flower Extract, Arctium majus Root Extract, Salvia officinalis Leaf Extract, Ascorbyl
Glucoside, Decyl Glucoside, Citric Acid, Xanthan Gum, Phytic Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Parfum*, Limonene*, Citrus paradisi
Peel Oil*, Linalool*.
* from 100% natural essential oils / ** certified organic

