
24-hour Skin Balancing  verkrijgbaar in: 65ml

• Vochtregulerend
• Weerstandverhogend
• Kalmerend
• Brengt de huid in balans 

Brengt de huid in balans en voorziet haar van directe voeding, bescherming en comfort. Geeft de huid 
meer souplesse en een mooie glans. Daarnaast wordt een optimaal vochtniveau langdurig behouden. 
Deze basiscrème is als eerste product door hannah ontwikkeld in combinatie met de befaamde 
bindweefselmassage, al is de samenstelling door de jaren heen subtiel verbeterd aan de meest actuele 
wetgeving. Vanwege het rijke karakter minder geschikt voor een vette en/of onzuivere huid. 

Ingrediënten: Aqua, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Ceteth-20, Ethylhexyl 
Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Parfum, Sodium Benzoate, Panthenol, Glycine 
Soja (Soybean) Oil, Allantoin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Bisabolol, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Citric Acid, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarin, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl 
Palmitate, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Oleate, Beta-Carotene, Potassium Sorbate, Daucus Carota Sativa Root Extract

Remodelling Cream  verkrijgbaar in: 65ml

• Helpt bij het herstel van huidbeschadigingen 
• Helpt littekens en striae te verzachten
• Vermindert rimpeldiepte 
• Verstevigend

Speciaal ontwikkeld voor rimpels, littekens, striae en brandwonden. Het extreem hoge percentage van 12% 
aan natuurlijke vitamine E zorgt voor het herstel van een beschadigde huid. Bij littekens en brandwonden 
dient de huid wel dicht te zijn. Ook voor een droge of eczemateuze huid biedt het de ideale uitkomst 
evenals bij zwangerschap. Smeer deze crème dan dagelijks op je buik om de kans op striae te helpen 
verkleinen en de huid soepel te houden. Ook bij bestaande striae of andere beschadigingen draagt de 
hoge concentratie aan werkstoffen bij aan het herstel.

Ingrediënten: Aqua, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Petrolatum, Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Parfum, Dimethicone, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarin

Cell Recovery Cream  verkrijgbaar in: 65ml

• Beschermend 
• Gaat vochtverlies tegen 
• Activeert het natuurlijk huidherstel 
• Vetaanvulling op het huidoppervlak 

Zorgt voor een vetfilmpje op de huid en het verminderen van vochtverlies. De oliën zorgen voor een 
natuurlijke aanvulling van de huideigen vetten, waardoor de verhouding tussen vocht en vet in de huid 
weer in balans komt. Vooral vochtarme en zeer droge huidcondities krijgen met deze rijke, zalfachtige 
crème weer een vitale basis en huidveroudering wordt vertraagd. Ook zeer geschikt voor de eczeemhuid 
en ideaal tijdens de winter- en watersport om de huid te beschermen tegen (extreme) weersinvloeden.

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

Gebruik: Breng de crème na een zorgvuldige reiniging aan op het gelaat, hals en decolleté en masseer 
in. De Remodelling Cream en Cell Recovery Cream zijn tevens als masker te gebruiken. Dik aanbrengen, 
10-15 minuten laten inwerken en inmasseren. Verstuif daarna een passende spray voor een nog betere 
opname. Eventuele restanten kun je eerst met een warm microwavekompres verwijderen.

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




