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Verkrijgbaar in: 75 ml.

Oplichtend van binnenuit én buitenaf
Aanvulling natuurlijke vet/vochtbalans
Stimulering collageenactiviteit
Anti-irriterend
UV Filter low (SPF 10)
Doorbloeding verbeterend

SPF 10
Low protection

Geschikt voor huidtype III-IV,
oftewel de getinte tot donkere huid.
Fade Treatment biedt een nieuwe visie op
zonbescherming voor het beschermen én behouden
van een mooie en gezonde huid in de zon. De
zon perfectionerende werking is gebaseerd op de
transmissie van zichtbaar licht voor huidverbetering
en een uitgebalanceerde absorptie van UV licht.
Deze innovatieve lijn is ontwikkeld, denkend vanuit
huidtype en werpt een nieuw licht op effectieve
zonbescherming.
De huid met dit huidtype bruint zeer snel en verbrandt
bijna nooit. Deze huid heeft echter wel veel
aanleg voor de vorming van huidverkleuringen en
pigmentvlekken. Dit vraagt om een relatief lage mate
van bescherming, oftewel SPF low, waarbij zoethout

hyperpigmentatie van dit huidtype effectief tegen
gaat. Dit huidtype heeft naast de pigmentophopingen
vaak ook te maken met een verhoogd verlies van vocht
via de opperhuid en een verstoorde barrièrefunctie,
wat aangepakt wordt door de toegevoegde
Niacinamide. De macadamia olie zorgt voor een
prachtig huidbeeld en werkt als een versterker van de
vet/vochtbalans en vernuftige antioxidant. Dit laatste
in samenwerking met de vitamines C en E.
Gebruik:
Gebruik Fade Treatment bij huidtype III-IV als dagelijkse
dagcrème na het reinigen en eventueel peelen van de
huid. Met licht masserende bewegingen aanbrengen.
Fade Treatment laat zich goed combineren met
alle hannah producten, voor een nog intensievere
voeding en bescherming.

Ingrediënten: Aqua, Glyceryl Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Butylene Glycol, Cetearyl
Alcohol, Ethylhexyl Triazone, Glycerin, Ceteareth-20, Dicaprylyl Carbonate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,
PPG-6-Decyltetradeceth-30, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ceteareth-12, Cetyl
Palmitate, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Polyacrylate, Oryzanol, Glycyrrhiza
Glabra Root Extract, Benzoic Acid, Parfum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Dehydroacetic Acid, Ginkgo Biloba Leaf
Extract, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional,
Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyd

vind hannah huidcoach op:

lid van:

sponsor van:

partner van:

meer informatie:

www.hannah.nl

085-4891774

