4YOUth

Verkrijgbaar in: 10 & 30 ml.
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Geschikt rondom de ogen
Direct en langdurig huidverbeterend effect
Ontspannende werking op fijne lijntjes en rimpels
Liftend
Verbetert de huidelasticiteit
Vermindert de rimpeldiepte
Hydraterend
Verbetert de weerstand van de huid
Draagt multidisciplinair bij aan huidverbetering

Magie wordt realiteit dankzij 4YOUth voor
onmiddellijk zichtbare, voelbare en langdurig
aanhoudende huidverbetering op meerdere fronten.
Deze crème bevat onder andere de 4 geavanceerde
hightech ingrediënten Argireline, Ceracute®-F,
Pullulan en vitamine C. Deze combinatie zorgt
voor een unieke samenwerking.  Hierdoor ontstaat
volumeverbetering, collageenopbouw en een
optimaal vochtgehalte in de diepere huidlagen.
Deze ingrediënten hebben daarnaast het
vermogen om effectieve verbetering te geven in de
oppervlakkige huidstructuren en zorgen tevens voor
ontspanning en opvulling van fijne lijntjes en rimpels.
Het resultaat? Een jeugdige, gezonde conditie en
een dito uitstraling. Uitstekend om rondom de ogen
te gebruiken om puffy eyes te verminderen.

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel
eerst Vitamin Complex of Sparkling Spray te
hebben aangebracht, 4YOUth dun aanbrengen.
Sluit eventueel optioneel af met Touch of Silk voor
een nog mooiere en egale finishing. 4YOUth kan
ook plaatselijk aangebracht worden, wanneer er
regionaal meer rimpels of fijne lijntjes zichtbaar zijn,
zoals rondom de ogen, mond of op het décolleté.
Om de werking van 4YOUth te versterken is
eventueel het (dagelijks) gebruik van Active Lotion
en/of het regelmaat gebruik van Enzymatic Skin
Peeling of Primum Elixer aan te raden. Een goede
voorbereiding op 4YOUth zal namelijk bijdragen
aan een beter en sneller effect, omdat de opname
door de huid de mate van ontspanning beïnvloedt.
Hoe beter de opname, hoe meer effect er te
verwachten valt. De magie van een opvallend
jeugdige huid op een non-invasieve en vooral
no-nonsense wijze wordt met 4YOUth werkelijkheid.

Ingrediënten: Aqua, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Isostearyl Isostearate, Isopropyl Myristate, Polyimide-1, Alcohol Denat.,
Sorbitol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Glyceryl Stearate,
PEG-100 Stearate, Pullulan, Phenoxyethanol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Butylene Glycol, Lauryl Glucoside,
Tocopheryl Acetate, Parfum, Ethylhexylglycerin, Glycerylamidoethyl Methacrylate/Stearyl Methacrylate Copolymer,
Polyquaternium-51, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Caprylyl Glycol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl
Ionone, Citric Acid, Acetyl Hexapeptide-8
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