Personal Choice
•
•
•
•
•
•
•

Rimpelontspannend
Kalmerend
Antioxidant
Bindweefselverstevigend
Volumetoename
Zuiverend
Talgklier ontspannend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Een jeugdig ogende, volumineuze en glad uitziende
huid is de keuze van iedereen. Wanneer we ouder
worden, worden de huidcellen echter minder actief.
De celdeling gaat trager, het volume neemt af en
het verouderingsproces dient zich aan. Naast deze
biologische factoren eisen ook mechanische factoren
als mimische expressie en de zwaartekracht hun tol in
de loop der jaren.
Zolang er huidelasticiteit en spieractiviteit aanwezig
is, is het proces van rimpelvorming te behandelen. De
actieve ingrediënten in Personal Choice hebben als
één van de belangrijkste doelstellingen om de huid
te laten ontspannen en qua volume te laten toenemen
door een verbeterde aanmaak van collageen. Door
de huidontspannende werking van de werkstof
Calmosensine zullen (expressie)rimpels ontspannen
en bij langdurig gebruik minder zichtbaar zijn.
Daarnaast wordt het volume van de huid aangepakt

en het collageen flink geboost door een ingenieuze en
stabiele vorm van vitamine C.
Ingrediënten gewonnen uit bruine algen zorgen
voor een unieke DNA bescherming tegen zon en
stressreacties, dankzij een ontstekingsremmende
werking. Vettere huidcondities en zelfs een acnehuid
kunnen baat hebben bij het gebruik van deze crème
vanwege het ontspannend effect op de talgklier. Een
persoonlijke keuze voor een mooie, gezonde en
veerkrachtige huid.
Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel
gebruik van één van de peelings, breng je eerst
Vitamin Complex of Sparkling Spray aan. Vervolgens
de Personal Choice aanbrengen op het gelaat, hals
en decolleté. Een product uit de Touch--familie zal de
finishing touch zijn.

Ingrediënten: Aqua, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii
Butter, Glycerin, Butylene Glycol, Squalane, Cetearyl Glucoside, Phenoxyethanol, Diglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin,
Ascorbyl Tetraisopalmitate, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Stearoyl Lactylate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Allantoin,
Bisabolol, Glucose, Laureth-3, Benzyl Alcohol, Laminaria Ochroleuca Extract, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Hydroxyethylcellulose,
Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citric Acid, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ceratonia Siliqua Gum, Glyceryl Stearate, Potassium Sorbate, Glyceryl Oleate
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