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0342-476160

Met het bewustzijn “huidverbetering kan heel helder zijn” is de Clear-lijn ontwikkeld op basis van
plantaardige werkstoffen. Deze hoogwaardige en allergeenvrije producten zijn helder en gemakkelijk
voor iedere huidconditie met respect voor de mens, de huid en het milieu. Iedere huid krijgt de kans om
gezond en zuiver te worden en dit te blijven, want een onzuivere, gevoelige en/of beschadigde huid
heeft veel baat bij zuivere producten. Kortom, Clear staat voor pure schoonheid zoals de natuur het
oorspronkelijk bedoeld heeft.

Cleansing Oil
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verkrijgbaar in: 45ml & 125ml

verkrijgbaar in: 125ml

Herstellend
Ontstekingsremmend
Brengt de huid in balans
Beschermend tegen vochtverlies

Werkt intens voedend en beschermend tegen zowel vochtverlies als invloeden van buitenaf dankzij de
uitgekiende combinatie van huidherstellende ingrediënten. De huid is dankzij dit rijke en allergeenvrije
serum in staat om zichzelf optimaal te herstellen en het verouderingsproces te vertragen. De talgsubstantie
wordt genormaliseerd en een eventuele verstoring in de vetstofwisseling wordt verminderd. Heeft krachtige
antioxidant- en DNA-beschermende eigenschappen. Perfect als kuurproduct ter voorbereiding op een
nieuw seizoen, maar kan ook dagelijks gebruikt worden bij de veeleisende en vermoeide huid.

Ingrediënten: Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cocoglycerides, Isoamyl Laurate, Linoleic Acid, Tocopheryl
Acetate, Triticum Vulgare Germ Oil, Squalane, Glycine Soja (Soybean) Oil, Laminaria Ochroleuca Extract, Tocopherol, Linolenic Acid

Een unieke, hydrofiele manier van gezichtsreiniging op basis van natuurlijke oliën dat met water vermengbaar
is zonder te schuimen. Zorgt dat de huid op een milde en effectieve wijze diepgaand gereinigd wordt
zonder een vettig laagje achter te laten. Heeft naast de ecologisch verantwoorde doelstelling een positieve
werking op de natuurlijke talgafgifte. Niet alleen inzetbaar bij de vettere huid, maar ook bij drogere en
geïrriteerde huidcondities. Door de zachte, zuivere samenstelling kan zelfs de meest gevoelige (oog)huid
effectief gereinigd worden en is tevens als scheerproduct inzetbaar.
Gebruik: Neem een kleine hoeveelheid in de handen, aanbrengen en verdelen over de huid. Maak
vervolgens de handen nat en vermeng met water met behulp van roterende bewegingen. Verwijder met
een microwavekompres of spoel af met lauw water. Desgewenst aansluitend nareinigen met een passende
lotion.
Ingrediënten: Glycine Soja (Soybean) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-4 Oleate, Decyl Oleate, Sorbitan Laurate, Tocopherol,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polyglyceryl-10 Laurate
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Gebruik: Een paar druppels voor de herstellende crème aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté en
inmasseren.

Hydrofiel
Intensieve reiniging
Respecteert de natuurlijke pH-waarde van de huid
Geschikt als oogmake-up reiniger en scheerproduct

Sparkling Spray

Skin Conditioner

verkrijgbaar in: 125ml

Hydraterend
Kalmerend
Herstellend en matterend
Zorgt voor een effectieve crème opname

Bevat een uitzonderlijk hoog gehalte aan aloë vera om de huid te kalmeren en heeft een matterende invloed
bij een overtollige glans op de huid. Diverse antioxidanten zorgen voor een verhoogde bescherming tegen
schadelijke invloeden van buitenaf. De huid hydrateren met deze spray voordat je een crème aanbrengt,
is noodzakelijk voor een betere crème opname. Dit verbetert het transport van werkstoffen, waardoor er
tevens minder crème gebruikt hoeft te worden. Bovendien krijgt het vochtgehalte van de huid een krachtige
impuls.
Gebruik: Vernevel de spray na het reinigen op het gelaat, hals en decolleté en masseer in alvorens je een
crème aanbrengt. Wanneer de huid blijft glimmen, kan deze gematteerd worden door de spray ook na
de crème te gebruiken
Ingrediënten: Aqua, Alcohol Denat., Sorbitol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium PCA, Potassium Sorbate, Citric
Acid, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Glyceryl Caprylate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite

Clearity Cream
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verkrijgbaar in: 125ml

Hydraterend en beschermend
Jeuk- en ontstekingsremmend
Regulerend op de talgproductie
Krachtige antioxidantwerking tegen vrije radicalen

Zorgt bij een onzuivere, geïrriteerde en/of beschadigde huid voor directe kalmering, herstel van
zuiverheid, talgregulatie en een verhoging van de natuurlijke weerstand tegen externe invloeden. Heeft
verzachtende, kalmerende en hydraterende eigenschappen en helpt huidirritaties te verminderen dankzij
een combinatie van natuurlijke, organische ingrediënten. Het hoge gehalte aan antioxidanten samen
met essentiële vetzuren zorgen voor een optimale weerbaarheid van de huid. De talgproductie wordt
genormaliseerd en de natuurlijke beschermfunctie versterkt. Na gebruik is de kans op irritaties of prikkeling
van de huid geminimaliseerd.
Gebruik: Breng de crème na een zorgvuldige reiniging en hydraterende spray aan op het gelaat, hals en
decolleté en masseer in. Aansluitend een product uit de Touch familie aanbrengen, zal de finishing touch zijn.
Ingrediënten: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, Coco-Caprylate, Propanediol, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, Argania Spinosa Kernel Oil, Xylitylglucoside, Arachidyl Alcohol, Anhydroxylitol, Cetearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Behenyl Alcohol,
Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Sesamum Indicum Seed Oil, Sodium Benzoate, Arachidyl Glucoside,
Glyceryl Caprylate, Xylitol, Myristyl Glucoside, Cucurbita Pepo Seed Extract, Cetearyl Glucoside, Pullulan, Xanthan Gum, Citric Acid,
Albatrellus Confluens Extract, Beta-Sitosterol, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Tocopherol, Glucose

