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Beschermend
pH-regulerend
Vetaanvulling op het huidoppervlak
Activeert het natuurlijk huidherstel
Gaat vochtverlies tegen

Verkrijgbaar in: 50 ml.

“Ook een krent is ooit een druif geweest!” is een
alom bekend gezegde. Vochtverlies in de huid of een
tekort aan vocht, veroorzaken veel huidproblemen.
Met name een vroegtijdige huidveroudering of
een geïrriteerde huid zijn dan veel voorkomende
gevolgen.
De Cell Recovery Cream, met daarin onder andere
de werkstoffen lecithine, lanoline, glycerine en
aminozuren, zorgt voor een aanzienlijke verbetering
van de vet- en vochthuishouding in de huid. De
toegevoegde vetzuren zorgen voor een vetfilmpje
op de huid en verminderen het vochtverlies. De
oliën zorgen voor een natuurlijke aanvulling van
de huideigen vetten. Hierdoor komt de verhouding
tussen vocht en vet in de huid weer in balans.
Vooral vochtarme en zeer droge huidcondities
krijgen met deze rijke, zalfachtige crème weer een
vitale basis en huidveroudering wordt vertraagd.

De Cell Recovery Cream is ook voor de eczeemhuid
zeer geschikt.
Tevens is deze crème ideaal om te gebruiken tijdens
de winter- en watersport als intensieve oppepper
vanwege de water-in-olie formulering. Het biedt de
huid bescherming tegen extreme weersinvloeden en
geeft een regelrechte herstelbehandeling, waardoor
de huid haar comfort hervindt.
Gebruik:
Breng de crème aan na een zorgvuldige reiniging
(en eventueel peeling) en na het gebruik van Vitamin
Complex of Sparkling Spray. Je kunt het tevens
als masker gebruiken. Dik aanbrengen op een
voorbehandelde huid, vervolgens 10-15 minuten
laten inwerken en inmasseren. Met een warm
microwavekompres verwijder je de restanten en
verstuif daarna nogmaals een passende spray.

Ingrediënten: Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Ethylhexyl Stearate,
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Betaine, Glycerin, Lanolin, Polyglyceryl-4 Isostearate, Phenoxyethanol, Magnesium
Sulfate, Parfum, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Coumarin,
Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Glyceryl Oleate, Citric Acid
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