
Active Lotion  verkrijgbaar in: 45ml & 125ml

• Peelend 
• Doorbloedingverhogend
• Zuiverend en ontvettend
• Bevordert het huidabsorptievermogen 

Naast het intensief nareinigen en peelen van de huid, wordt de doorbloeding in de huid gestimuleerd, 
waardoor het huidherstel bevorderd wordt. Onder meer te gebruiken bij de behandeling van onzuiverheden, 
een vette T-zone, een grove huid, een sterk verdikte hoornlaag en/of een verouderde huid. 

Gebruik: Aanbrengen op een wattenschijfje en stevig nareinigen. Werk met een intensievere druk op de 
probleemgebieden. Herhaal met een nieuw wattenschijfje wanneer deze na gebruik donker van kleur is 
en blijf herhalen totdat het wattenschijfje schoon blijft. Geeft een prikkeling in de huid en er kan schilfering 
ontstaan. Aansluitend de huid goed voeden. 

Ingrediënten: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Menthol, Glycolic Acid, Camphor, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, CI 42090

Active Mask  verkrijgbaar in: 45ml

• Stimuleert de doorbloeding 
• Zuiverend en ontvettend
• Licht peelend 
• Herstelbevorderend 

Een uniek masker met een zuiverende en peelende werking dat de doorbloeding van de huid stimuleert. De 
warme gloed en roodheid die ontstaan door het gebruik zorgt voor een betere zuurstoftoevoer waarmee 
de huidactiviteit verbetert en onzuiverheden verminderen. Geschikt voor alle huidcondities, van (jeugd)
puistjes tot een verouderde huid. Helpt de vorming van pukkels en mee-eters voorkomen en het huidherstel 
wordt actief bevorderd.  

Gebruik: Goed schudden voor gebruik, zodat het een grijzige emulsie wordt. Aanbrengen en laten 
indrogen. Na het droogproces royaal Cleansing Milk aanbrengen om het masker los te weken van de 
huid. Afnemen met een microwavekompres en nareinigen met een lotion. 

Ingrediënten: Alcohol Denat., Aqua, Kaolin, Zinc Oxide, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Hectorite, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Allantoin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, CI 77499, Methyl Nicotinate, Sodium Chloride

Active Dry  verkrijgbaar in: 20ml

• Zuiverend 
• Indrogend 
• Herstellend 
• Absorberend

Effectief toepasbaar bij het herstel van onzuiverheden, kleine wondjes, (lip)blaasjes (bijv. zonneallergie) of 
problemen na het scheren. Ook op waterpokken, insectenbeten of ontstekingen wordt het vocht geabsorbeerd en 
kan de huid zich herstellen. Zwellingen nemen hierdoor af evenals de kans op infecties. De zuiverende werking 
vermindert de kans op verder besmetting. Werkt sluitend op wondranden wat het herstelproces helpt te versnellen. 

Gebruik: Stip de probleemzone(s) aan en laat indrogen. Maak ondertussen de opening van de verpakking 
schoon na gebruik. Blijft zichtbaar op de huid, bij voorkeur ‘s avonds gebruiken.

Ingrediënten: Alcohol Denat., Aqua, Alcohol Denat., Calamine, Zinc Oxide, Salicylic Acid, Hydroxypropyl Methylcellulose, Camphor, Sodium Chloride

Uitleg van de huidcoach is noodzakelijk

vind hannah huidcoach op:
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