PRODUCT

FACIAL ESSENTIAL
SERUM
ANDLITI OLÍU

rosehip – camellia – argan

Dit Facial Essential Serum (Andliti Olíu) is het ultieme serum voor jeugd en
schoonheid. Het is een voedende en versterkende anti-age gezichtsserum die de
droge tot normale huid intens voedt en revitaliseert. Arganolie stimuleert de
productie van collageen in uw huid. Rozenbottelolie stimuleert de celregeneratie
van uw huid. Macadamia-olie voegt veel antioxidanten toe om de stevigheid en
elasticiteit van de huid te verbeteren. Camelia-olie zorgt voor een herstellende
werking terwijl zoete amandelolie werkt om intens te voeden en hydrateren.

ONZE BELOFTE
Dit hoogwaardige, natuurlijke serum stimuleert de natuurlijke celregeneratie en
verbetert de elasticiteit van de huid. De huid wordt intens gevoed en
gehydrateerd. Bovendien helpt het om fijne lijntjes te verminderen, roodheid te
kalmeren en de natuurlijke teint te verbeteren.

GEBRUIKSAANWIJZING
15 ml |0,5 fl.oz
GROUP
TRIAL & TRAVEL TT | 4115

Masseer 3 tot 5 druppels op de gereinigde en getonificeerde huid. U kunt ook
mengen met Facial Intensive Hydrating Cream (Andliti Krem) om de hydratatie en
extra vochtaanvulling te intensiveren.
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 3 van het ‘4 step program’ = intens voeden met gezichtsserum

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.
Rozenbottel olie (Rosa mosqueta):
Ook wel de bloem van de jeugd genoemd, is een olie rijk aan meervoudig
onverzadigde essentiële vetzuren, stimuleert de celregeneratie van je huid.
Camellia zaadolie (Camellia oleifera):
Theezaadolie hydrateert de huid en voorkomt de tekenen van veroudering.
Argan olie (Argania spinosa):
Rijk aan vitamine E en fytosterolen, verzacht en kalmeert de huid. Fytosterolen
zorgen voor elasticiteit van de huid en zo rimpels en striemen te voorkomen. Het
bezit 80% essentiële vetzuren, heeft antioxiderende eigenschappen, voorkomt
voortijdige veroudering en hydrateert, voedt en regenereert de huid.

INGREDIËNTEN
Prunus amygdalus Dulcis Oil**, Coco-Caprylate/Caprate, Macadamia ternifolia
Seed Oil, Argania spinosa kernel Oil**, Rosa canina Fruit Oil**, Camellia oleifera
Seed Oil**, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Cymbopogon Schoenanthus Oil*,
Rosmarinus officinalis Flower Oil**, Parfum*, Linalool*, Citral*, Geraniol*,
Limonene*, Citronellol*, Coumarin*.
* from 100% natural essential oils /
** certified organic

