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Drastische aanpak van hyperpigmentatie
Bindweefselverstevigend
Beschermend
Antioxidant boost
Voedend
Teintverfrissend
Liftend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Dit is een therapeutisch product, waarbij uitleg van
de huidcoach noodzakelijk is.
‘Opulence’ betekent rijkdom en weelderigheid en
het serum doet haar naam eer aan. Dit uitzonderlijk
rijke serum is speciaal ontwikkeld om de huid qua
egaliteit, helderheid én stevigheid daadwerkelijk
te verbeteren, zodat camoufleren niet meer nodig
is. Rondom de ogen, bij de hals, het decolleté
en de handen, waar huidveroudering zich veelal
als eerste manifesteert, zorgt dit serum voor extra
vitaliteit, een egale teint en zichtbare regeneratie.
Het bevat onder andere het geavanceerde
ingrediënt
Wonderlight™
dat
overmatige
pigmentaties en huidverkleuringen genadeloos
en diep in de kern aanpakt. Tevens zorgt dit
innovatieve serum voor een krachtige boost in
het bindweefsel. Dit serum bevat hiervoor maar
liefst 20% in olie oplosbare en daarom een
unieke, stabiele vorm van vitamine C. Dit heeft
een positief effect op de teint en zorgt voor een
stralende, gave en egale uitstraling.

Bovendien wordt de huid dankzij deze krachtige
antioxidant op een intensieve manier verstevigd.
Het bindweefsel wordt versterkt, de aanmaak
van huideigen collageen wordt gestimuleerd en
het natuurlijke beschermingsmechanisme van
de huid wordt geoptimaliseerd. De vitamine E
werkt stimulerend op de doorbloeding en effectief
regenererend op de huidcellen. Deze krachtige
antioxidant verbetert tevens de celademhaling en
bevordert het algehele huidherstel.
Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid, een paar
druppels serum ’s morgens en ’s avonds voor de
herstellende crème aanbrengen op het gelaat, hals
en decolleté voor een huidverbeterende toevoeging
op het hannah systeem. Het Opulence Serum vormt
de ultieme synergetische aanvulling op Touch of
Silk. Beide producten bevatten vitamine C voor een
heldere teint en zorgen samen voor een mooie egale
uitstraling.
Let op, dit serum is niet geschikt voor gebruik rondom
de ogen.

Ingrediënten: Hydrogenated Polydecene, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Caprylic/Capric, Triglyceride, Tocopheryl Acetate,
Humulus Lupulus Strobile, Dunaliella Salina Extract
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