
Brilliant	 Touch	 is	 dé	 dagelijkse	 finishing	 voor	 een	
direct gave, opvallend heldere huid én een mooie 
egale uitstraling. Door de zijdezachte structuur voelt 
deze zeer prettig aan. 
Het	bevat	de	hightech-werkstof	Progeline,	wat	bestaat	
uit 3 hoogwaardige aminozuren. Deze combinatie 
vermindert effectief de verschijning van rimpels en 
pakt met name huidverzakking en huidverslapping 
krachtig bij de kern aan. De lage concentratie 
siliconenolie zorgt ervoor dat kleine oneffenheden 
en	fijne	 lijntjes	direct	worden	opgevuld	en	de	 teint	
perfect egaal en mat is, zonder enig vetspoortje. De 
Brilliant Touch bevat ook Lumière; een wit diamant 
poeder. Dit luxueuze poeder zorgt direct voor een 
soft focus-effect dankzij de licht weerkaatsende 
werking.	Hierdoor	krijgt	de	huid	direct	een	gave	en	
mooie egale uitstraling, zelfs zonder make-up. 
In 2018 heeft hannah met haar Brilliant Touch maar 
liefst twee prestigieuze awards in ontvangst mogen 
nemen: een Beauty Astir Award in de categorie Salon 
en een Nederlandse Marie Claire Prix d’Excellence 
de la Beauté in de categorie Best Skincare. 

Het	 juryrapport	 van	de	Beauty	Astir	 luidt:	 “Brilliant	
Touch bevat een poeder dat licht weerkaatst, 
zichtbare poriën vermindert en een glimmende huid 
matteert.	 Eigenlijk	 werkt	 het	 als	 een	 slimme	 filter,	
maar	 dan	 in	 het	 echte	 leven.	Het	 resultaat	 is	 een	
directe, gave, frisse en egale look zonder dat er 
make-up	aan	te	pas	komt.	Werkelijk	briljant!”	

De jury van de Marie Claire Prix d’Excellence de 
la Beauté zegt het volgende: “Een multitasker, en 
daar houden we van. Dit product doet namelijk niet 
alleen aan skincare, het is ook meteen een primer 
en dus de eerste stap in je make-uproutine. Pakt 
huidverslapping aan én geeft een soft-focus-effect, 
waardoor je huid mooi egaal en mat oogt.”

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid, als laatste 
aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté. 
De producten uit de Red Line laten zich goed 
combineren met de Brilliant Touch voor een optimaal 
huidverbeterend resultaat.

Brilliant Touch 
•	 Direct	egale	en	matterende	huid
•	 Verheldert	de	teint	
•	 Bestrijdt	rimpels	en	fijne	lijntjes	
•	 Vermindert	huidverslapping	
•	 Ondersteunt	het	herstel	bij	huidbeschadigingen
•	 Winnaar	Beauty	Astir	Award	Salon
•	 Winnaar	Marie	Claire	Prix	d’Excellence	de	la	Beauté	Best	Skincare

Verkrijgbaar in: 10 & 30 ml.

Ingrediënten:	Aqua,	Polymethylsilsesquioxane,	Cyclopentasiloxane,	Pentylene	Glycol,	Dimethicone,	Glycerin,	Hydroxyethyl	
Acrylate/Sodium	 Acryloyldimethyl	 Taurate	 Copolymer,	 Phenoxyethanol,	 Dimethiconol,	 Trideceth-9	 PG-Amodimethicone,	
Parfum, Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, 
Trideceth-12, Benzyl Alcohol, Diamond Powder, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Dextran, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Citric Acid

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




