
Asolution Serum verkrijgbaar in: 30ml

• Vermindert rimpelvorming en fijne lijntjes
• Herstelt de (UV-)beschadigde huid
• Vermindert huidverkleuringen
• Volume verbeterend

Een geavanceerd, mild en effectief alternatief voor retinol dat de huid in meerdere opzichten aanzienlijk 
verbetert. Waar huidveroudering zich veelal als eerste manifesteert, zorgt het voor extra vitaliteit, een egale 
teint en zichtbare regeneratie. Werkt net zo effectief als vitamine A-zuur (dat gewoonlijk alleen op recept 
verkrijgbaar is), echter is de kans op huidirritaties vele malen minder. Het bestrijdt fijne lijntjes en rimpels, 
verbetert de elasticiteit van de huid en zorgt voor een stevige huid. Pigmentaties en huidverkleuringen 
verminderen en de helderheid van de huid wordt verbeterd.

Ingrediënten: C12-15 Alkyl Benzoate, Dicaprylyl Ether, Octyldodecanol, Squalane, Ethylcellulose, Dimethyl Isosorbide, Bis-Ethylhexyl 
Hydroxidimethoxy Benzylmalonate, Butyl Hydroxycyclohexane Carboxylate, Hydroxypinacolone Retinoate

Opulence Serum verkrijgbaar in: 30ml

• Drastische aanpak van hyperpigmentatie
• Bindweefselverstevigend
• Teintverfrissend
• Liftend

Speciaal ontwikkeld om de huid te egaliseren, verhelderen en de stevigheid te verbeteren. Pakt overmatige 
pigmentaties en huidverkleuringen genadeloos en diep in de kern aan en zorgt voor een krachtige boost 
in het bindweefsel dankzij 20% in olie oplosbare en daarom een stabiele vorm van vitamine C. Het 
bindweefsel wordt daardoor versterkt, de aanmaak van huideigen collageen wordt gestimuleerd en het 
natuurlijke beschermingsmechanisme van de huid optimaliseert. Werkt stimulerend op de doorbloeding en 
effectief regenererend op de huidcellen. 

Ingrediënten: Hydrogenated Polydecene, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Humulus Lupulus Strobile, Dunaliella Salina Extract

BeYOUty Serum verkrijgbaar in: 30ml

• Vermindert onzuiverheden, roodheid, irritaties en vochtverlies
• Bevordert het natuurlijke huidherstel
• Versterkt de weerbaarheid
• Kalmeert de huid

Speciaal ontwikkeld voor iedere denkbare huidtint ter verbetering van onzuiverheden, huidirritaties  en 
zelfs de gevoelige huid. De samenstelling zorgt ervoor dat de huid direct egaliseert en kalmeert waar 
nodig. De huid wordt krachtig hersteld en heeft ook een positieve werking op de vertraging van het 
huidverouderingsproces. Werkt regulerend op pigmentverstoringen die door trauma veroorzaakt zijn. 
Dankzij de intensieve antioxidant werking wordt de weerstand van de huid tegen schadelijke externe 
invloeden verbeterd en wordt de huid versterkt.

Ingrediënten: Propylene Glycol, Niacinamide, Aqua, Glycerin, Ferulic Acid, Carya Illinoinensis Shell Extract, Cannabidiol, Acer Saccharum 
Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid

Gebruik: Een paar druppels voor de herstellende crème aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté en 
inmasseren. Let op met te dicht rondom de ogen aanbrengen.Uitleg van de huidcoach is noodzakelijk. 

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




