
Cell Active verkrijgbaar in: 45ml & 65ml

• Intensief doorbloedingsbevorderend
• Verhoogt de zuurstof- en werkstofopname
• Opheffen van blokkades
• Celvernieuwend

Toepasbaar bij iedere vorm van huidverbetering. Veroorzaakt een sterke doorbloeding in de huid en geeft 
een intensieve zuurstofimpuls. Heft blokkades op en laat de huidcellen zich sneller vernieuwen. Na enkele 
minuten ontstaat een warme gloed en roodheid die de zuurstoftoevoer en het transport van werkzame 
stoffen bevordert. Tevens ideaal voor het behoud van een mooi en vitaal decolleté, een stevige halslijn en 
lichaamshuid, maar ook effectief inzetbaar bij de verbetering van cellulite. 

Gebruik: Aanbrengen en stevig inmasseren, totdat je een prikkeling voelt en roodheid van de huid optreedt. 
Daar waar de huiddoorbloeding niet volledig of vlekkerig is, kun je de huid extra masseren. Om het effect 
verder te intensiveren, kan een microwavekompres gedurende enkele seconden aangebracht worden. 
Noodzakelijk om de huid daarna goed te voeden.

Ingrediënten: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Palmitic Acid, Stearic Acid, Sorbitol, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Gluten, Ceteareth-20, Betaine, Methyl Nicotinate, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Allantoin, Ethylhexylglycerin, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Linalool, 
Methylparaben, Propylparaben

Scrub Plus verkrijgbaar in: 200ml

• Peelend
• Intensief doorbloedingsbevorderend
• Celvernieuwend
• Absorberend op vuildeeltjes

Toepasbaar op het decolleté en de lichaamshuid. Geeft een mechanische peeling door de natuurlijke 
scrubkorrels en veroorzaakt binnen enkele minuten een krachtige doorbloeding in de huid, waardoor de 
huid tijdelijk rood en warm wordt. De huid zal zich sneller en beter herstellen en de (body)producten die 
aansluitend worden aangebracht worden veel beter door de huid opgenomen. Tevens geschikt voor sterk 
verhoornde, grove huidregio’s zoals de bovenlip, ellebogen, knieën en uiterst effectief bij de bestrijding 
van cellulite. 

Gebruik: Aanbrengen met stevige, ronddraaiende bewegingen. Vervolgens afspoelen onder de douche 
met Shower Treatment of afnemen met een droge handdoek. Er wordt nu een intensieve warmte en 
roodheid waargenomen. Het is van groot belang om de huid aansluitend goed te voeden vanwege de 
verhoogde doorbloeding.

Ingrediënten: Aqua, Silica, Propylene Glycol, Alcohol Denat., PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Phenoxyethanol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Nicotinate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Menthol, Sodium 
Hyaluronate, CI 19140, CI 16255, Sodium Hydroxide

Uitleg van de huidcoach is noodzakelijk

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




