Cleansing Clay
•
•
•
•

verkrijgbaar in: 65ml

Ontgiftend en zuiverend (‘detox-effect’)
Regenererend en kalmerend
Doorbloedingsbevorderend
Absorberend t.a.v. onzuiverheden en overtollig talg

Een uniek, diep reinigend masker op basis van twee uitzonderlijk rijke kleisoorten, waarmee de huid
op een zachte, milde wijze een intensieve detox behandeling krijgt. De huid wordt effectief gezuiverd
door de opname van afvalstoffen, onzuiverheden en overtollig talg. Geschikt voor de vettere - en zelfs
drogere huidcondities. Ook bij een snel geïrriteerde of gevoelige huid de perfecte oplossing om te
kalmeren vanwege de anti-inflammatoire en verzachtende eigenschappen. Na gebruik voelt de huid zacht
comfortabel aan, ziet er egaler uit en de teint is verbeterd dankzij de geactiveerde doorbloeding.
Gebruik: Breng een ruime hoeveelheid aan op het gezicht en laat +/- 10 minuten inwerken. Bij voorkeur
afnemen met een microwavekompres. Door de uitgekiende en huidrespecterende samenstelling kan het
masker meerdere malen per week toegepast worden. Vraag je huidcoach om een passend advies.
Ingrediënten: Aqua, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Dicaprylyl Ether, Cocoglycerides, Cetearyl Glucoside, Palmitic Acid, Stearic Acid,
Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool,
Coumarin

Enzymatic Skin Peeling
•
•
•
•

verkrijgbaar in: 65ml

Peelend
Egaliserend
Stimuleert celvernieuwing
Oppepper voor de huid

Speciaal ontwikkeld voor ieder huidtype inclusief de gevoelige huid. De milde, zeer effectieve peeling is
ook te gebruiken voor de tere huid rondom de ogen en op de hals. Wanneer de dode huidcellen volledig
zijn verwijderd, voelt de huid zacht en glad aan. De poriën zijn fijner en de huidstructuur is egaler.
Bovendien is de huid veel beter ontvankelijk voor de producten die je daarna aanbrengt. De peeling
reguleert tevens de natuurlijke beschermlaag van de huid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen.
Gebruik: Afhankelijk van de huidconditie en op advies van de huidcoach 1-2x per week tot dagelijks
te gebruiken. Met masserende bewegingen aanbrengen en na +/- 5 minuten verwijderen met een
microwavekompres. Voor de verdikte huid geldt; wrijf de peeling eerst zachtjes af, van binnen naar buiten
en van de kin richting de oren, voor extra doorbloeding van de huid. Tijdens het gebruik kan de huid
prikkelen. Ervaar je geen prikkeling? Dan mag de peeling herhaald worden.
Ingrediënten: Aqua, Palmitic Acid, Stearic Acid, Sorbitol, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Parfum, Propylparaben, Triethanolamine,
Propylene Glycol, Hydrolyzed Soy Protein, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl
Ionone, Linalool, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Coumarin, Lecithin, Tocopherol, Alcohol Denat., Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate,
Citric Acid, Potassium Sorbate, Trisodium EDTA

vind hannah huidcoach op:

www.hannah.nl

0342-476160

