
Hydro Balancing Mask  verkrijgbaar in: 45ml

•  Vochtherstellend
•  Kalmerend en beschermend
•  pH-regulerend
•  Voedend

Geeft de huid een ware vochtinjectie, waardoor het intensief hydrateert en bijdraagt aan huidvernieuwing. 
Naast het toenemen van het sterk vochtherstellende vermogen en een gladder en egaler aanzien door 
een optische verfijning van de poriënstructuur wordt de huid direct gekalmeerd. Zorgt ervoor dat de crème 
die je daarna aanbrengt beter wordt opgenomen vanwege de hydraterende eigenschappen. Verlicht 
bovendien een gevoelige of geïrriteerde huid en bij een overmatige blootstelling aan UV-straling. Extra 
tip: zet het masker voor gebruik even in de koelkast voor een optimaal verkoelend en verfrissend effect.

Gebruik: Dun aanbrengen na een zorgvuldige reiniging en passende lotion. Vervolgens 5-10 minuten 
laten inwerken en inmasseren. Of indien gewenst afnemen met een microwavekompres. Aansluitend een 
passende crème aanbrengen.

Ingrediënten: Aqua, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 
Stearate, Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol, Betaine, Ceteth-20, Steareth-20, Triticum Vulgare Bran Extract, Sodium Hyaluronate, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Linalool, Coumarin, Potassium Sorbate, Tocopherol

Vitamin Complex  verkrijgbaar in: 125ml

• Krachtige vitamineboost
• Hydraterend en matterend
• Vitaliserend en verkwikkend
• Zorgt voor betere crème opname

Een voedende, vochtherstellende gezichtsspray met daarin een hoge dosering in olie oplosbare vitamines 
zoals A, E en F en vochtregulerende ingrediënten. Dit zijn vitamines die daadwerkelijk door de huid 
heen kunnen dringen om daar extra vitaliteit te realiseren en weerstand tegen externe invloeden te 
bieden. Deze intensieve hydratatie zorgt voor een betere opname, voordat je een crème aanbrengt. Dit 
verbetert het transport van werkstoffen, waardoor er tevens minder crème gebruikt hoeft te worden. Deze 
mulitvitaminecocktail geeft een comfortabel en verfrist gevoel en zorgt voor een gezonde, vochtrijke huid. 

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. In geval van een zeer gevoelige huid eerst crème aanbrengen en daarna pas sprayen. 

Ingrediënten: Aqua, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, Glycerin, Parfum, PEG-35 Castor Oil, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Ethylhexylglycerin, Benzyl Benzoate, Polysorbate 20, Tocopherol, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Coumarin, Calcium Pantothenate, Citric Acid, Inositol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Biotin

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




