
Equalizer verkrijgbaar in: 60ml

• Werkt oplichtend bij pigmentvlekken en huidverkleuringen
• Zorgt voor een gezondere, egale teint
• Stimuleert de aanmaak van nieuw collageen
• Hydraterende werking
• Antioxidant boost
• Beschermend
• Verbetert de natuurlijke weerstand van de huid
• Vermindert rimpels en fijne lijntjes

De huid is onze fysieke barrière tussen de binnenkant en de buitenkant en is één van de meest reagerende 
organen op externe factoren, onder andere op UV-straling. Dit heeft invloed op de huidcellen, wat leidt 
tot structurele en functionele veranderingen van de verschillende huidlagen. De vroegtijdige veroudering 
van de huid veroorzaakt door herhaalde, overvloedige blootstelling aan UV-straling kan voor zichtbare 
veranderingen zorgen zoals rimpels, fijne lijntjes, een grove huidstructuur, gebrek aan helderheid en 
pigmentstoornissen. Storende huidverkleuringen zijn vaak dé tekenen van een ouder wordende huid. 
Verschillende psychologische onderzoeken hebben zelfs uitgewezen dat pigmentvlekken ons ouder doen 
lijken dan rimpels. Nu is de oplossing nabij! 

Equalizer egaliseert de huid snel en effectief. Deze dagelijkse inzetbare crème verzacht bestaande 
pigmentvlekken en voorkomt nieuwe pigmentvorming. Een geavanceerde booster die ongelijke pigmentatie 
aanpakt en zo de huid steeds verder egaliseert en de teint verheldert. Speciaal ontwikkeld met hightech 
ingrediënten zoals Bicowhite®, Bakuchiol en kurkumaolie die voor een langdurig egaal resultaat zullen 
zorgen. Daarnaast zorgen de hoge concentraties aan verschillende antioxidanten zoals Astaxanthine om 
de vorming van vrije radicalen tegen te gaan en de sterk hydraterende eigenschappen voor een stralende, 
gladde huid. Geeft de huid een rustig totaalbeeld, omdat het eveneens fijne lijntjes en rimpels vermindert 
maar ook ideaal werkt op onzuiverheden en de gevolgen hiervan. 

Ingrediënten: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Coco-Caprylate, Glycerin, Arachidyl 
Alcohol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Behenyl Alcohol, Bakuchiol, Phenoxyethanol, Fructose, Ethylhexylglycerin, Cetearyl Glucoside, Arachidyl 
Glucoside, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Curcuma Longa Root Extract, Lecithin, Tocopherol, Parfum, Lysolecithin, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sechium Edule Fruit Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Niacinamide, Potassium Azeloyl Diglycinate,  
Lactobacillus Ferment, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Benzyl Benzoate, Haematococcus Pluvialis Extract, Benzyl Alcohol, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarin, Bisabolol, Citric Acid, Phytic Acid, Sodium Benzoate, Beta-Sitosterol, Squalene
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