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Een puntgave, matte teint, extra sprankeling, 
meer kleur of intensief herstel…

Welke hannah® ‘Touch’ geef jij je huid?
Er zijn van die dagen dat je huid vraagt om extra sprankeling, een gezonde glans of intensief hulp bij herstel. Op andere
dagen wil je juist misschien een wat meer mattere teint of juist een beetje extra kleur op je wat pipser wordende gezicht.
Wat voor huidwens je ook hebt, met de ‘Touch’producten van hannah® kun je je huid op maat ondersteunen voor het
gewenste effect. Binnen de bekende Redline biedt hannah® zijn hiervoor inmiddels vier geavanceerde topformules in
de vorm van de Touch of Silk, Brilliant Touch, Touch of Colour en de FiXing Touch.

De intensief huidherstellende ‘Touch’producten uit de hannah® Red Line zorgen voor een stralende, opvallend gave, jeug
dige en gezonde huid. De formules van de hannah® Touch of Silk, Brilliant Touch,Touch of Colour en FiXing Touch hebben
gemeen, dat ze allen een hoogwaardige mix van siliconenoliën bevatten en dat ze zowel direct zichtbare effecten hebben
als intensief huidverbeterende eigenschappen bij langduriger gebruik. 

Touch of Silk, de zijdezachte matterende teintverbeteraar

De awardwinning formule van hannah® Touch of Silk  is een multifunctionele, directe teintverbeteraar op basis van zijde
zachte siliconenolie. Deze succesformule van hannah® zorgt ervoor dat de teint snel een egale, gladde en mooie matte
finish krijgt. Deze olie is in staat om kleine oneffenheden onmiddellijk op te vullen en de teint perfect egaal en mooi ge
matteerd achter te laten, zonder enig vetspoortje. Dit maakt hannah® Touch of Silk tot een dagelijkse, directe teintverbe
teraar die het zelfvertrouwen een boost geeft. Het is ook een ideale primer voor makeup, die dan ook door veel visagisten
als zodanig wordt ingezet. Het is tevens een heel fijn product om glimmende huiddelen zoals de neus of het voorhoofd ge
durende de dag een matterende ‘touchup’ mee te geven.

Brilliant Touch, voor een optisch direct gave en egale teint

Met de hannah® Brilliant Touch is de huid ook zonder makeup op haar mooist! Dit unieke product bevat het exclusieve
witte Diamond Core Powder Global Lumière. Dit luxueuze poeder zorgt voor een direct soft focuseffect van de huid, dankzij
de lichtweerkaatsende werking. De formule werkt als een slimme filter om zichtbare poriën te verminderen en een glim
mende huid te matteren. Hierdoor krijgt de huid onmiddellijk een gave, opvallend heldere, frisse én mooie egale uitstraling.
De samenstelling van Brilliant Touch is op de langere termijn intensief huidverbeterend, bij rimpels en met name huidver
slapping.  Dit is te danken aan de toevoeging van de hightechwerkstof Progeline™. Het bevat ook siliconenolie die ervoor
zorgt dat fijne lijntjes en rimpels direct opgevuld worden. De Brilliant Touch wordt als laatste product na de reiniging en
over de dagelijkse crème heen aangebracht. Het resultaat is letterlijk briljant op twee manieren. Het zorgt zowel direct
voor een optisch gave en heldere teint met een subliem softfocus effect. Op de langere termijn zorgt de geavanceerde
formule voor een opzienbarend, intensief en volledig remodellerend effect van de verslapte en verouderde huid.

Touch of Colour, voor een onmiddellijk gave, door de zon gekuste uitstraling

Touch of Colour is letterlijk de meest kleurrijke ‘Touch’telg uit de hannah® Red Line lijn. Hiermee krijgt elk denkbaar huid
type en een groot palet aan huidtinten een stralend vleugje kleur en direct een optisch egale en gave huid. Dit is een finis
hing touch product dat dus als laatste wordt aangebracht tijdens de huidverbeteringsroutine. Het geeft een aangenaam
poederig huidgevoel en zorgt ook direct voor een subliem en stralend vleugje kleur op de huid. Het is echter geen make
up. Het zorgt daarentegen wel direct voor een subtiel en sublimerend bronzing effect, dat de huid een mooie en gezonde
gloed geeft. In Touch of Colour zorgt ook een mix van siliconenoliën ervoor dat kleine oneffenheden onmiddellijk worden
opgevuld en dat je teint mooi egaal en gematteerd achterblijft. Het heeft tevens een direct optisch rimpelverminderend
effect, doordat de werkstof Ronaflair Flawless en de siliconenoliën fijne lijntjes onmiddellijk opvullen en dankzij het soft
focus effect van de poeders optisch gladstrijken.  



FiXing Touch voor intensief huidherstel

Soms heeft de huid, om wat voor reden dan ook, extra hulp nodig bij herstel. Of het nu gaat om eczeem, (acne)vlekjes of
littekens, gesloten schaafwondjes ,maar ook iedere huid in het algemeen met een behoefte aan krachtig herstel en be
scherming. Speciaal daarvoor ontwikkelde hannah® de FiXing Touch. Dit is een geavanceerde formule om een beschadigde
en/of geïrriteerde huid snel te herstellen en het versterkt de natuurlijke huidbarrière. De formule geeft daarnaast ook een
aangenaam huidgevoel, waardoor een ruwe huid weer zacht en soepel aanvoelt. De aanmaak van nieuw collageen wordt
gestimuleerd en littekens herstellen beter én mooier. FiXing Touch biedt bescherming aan de huid zonder de huid af te
sluiten, waarbij een goede vochtbalans wordt gecreëerd en langdurig wordt behouden. Het kan worden gebruikt bij iedere
huid die herstel nodig heeft. Van eczeem, (acne)vlekjes tot aan littekens, maar ook bij rosacea, gesloten schaafwonden, na
het scheren en iedere huid met een behoefte aan krachtig herstel en bescherming.

Duurzame huidverbetering

Duurzame huidverbetering met een brede visie als belangrijkste basis en te allen tijde denkend vanuit specifieke huidpro
blemen vormt, net als bij alle hannah® producten, de grondslag van de hannah® ‘Touchproducten’. Met deze heel gespe
cialiseerde hannah® producten wordt het meest optimale uit de schoonheid én gezondheid van de huid verkregen, door
haar doelgericht te behandelen en krachtig te regenereren, conditioneren én beschermen! Welke ‘Touch’ mag hannah®
jouw huid geven?

Meer informatie:

De hannah®producten zijn verkrijgbaar bij de erkende hannah® huidcoaches en via hannah® Skin Improvement Research
Company B.V. 

Voor meer informatie en gerichte verkoopadressen kan de consument contact opnemen met hannah® S.I.R.C. via telefoon
nummer: 0342476160 of kijken op de website www.hannah.nl.

Verkoopprijzen:

• hannah® Touch of Silk €49,90/30 ml.
• hannah® Brilliant Touch €55,90/30 ml.
• hannah® Touch of Colour €62,00/30 ml.
• hannah® Fixing Touch €69,00/30 ml.

Noot voor de pers:

Voor het aanvragen van HRbeeldmateriaal of fysieke hannah®producten t.b.v. redactionele doeleinden, kan contact wor
den opgenomen met Cosmetitext PR via telefoonnummer: 0418670139 of per email via: mirna@cosmetitextpr.nl.   


