
Primum Elixer  verkrijgbaar in: 30ml

• Peelend en stimulerend 
• Regulerend op de talgproductie 
• Vermindert hyperpigmentatie en huidverkleuringen
• Helpt onzuiverheden te verminderen en voorkomen 

Effectieve peeling op basis van amandelzuur die het hele jaar door te gebruiken is. Zorgt daarnaast 
voor optimale hydratatie, meer stevigheid, en het verminderen van pigmentvlekjes. Stimuleert de opbouw 
van de huideigen collageen en vanwege de antibacteriële werking ook zeer geschikt ter verbetering en 
voorkoming van onzuiverheden. Doordat deze milde peeling weinig irritatiekans geeft en er geen extra 
gevoeligheid voor UV-straling ontstaat, is het zelfs geschikt voor gevoelige huidtypes en de donkere huid. 

Gebruik: Enkel op advies van de huidcoach eenmaal wekelijks of meerdaags maandelijks inzetten, 
afhankelijk van de huidconditie 3, 5 tot 8 dagen achtereen gesloten. ‘s Avonds aanbrengen na een 
zorgvuldige reiniging en inmasseren. Goed door de huid laten opnemen en gebruik aansluitend een 
passende crème. Breng overdag een SPF aan wanneer je buiten verblijft. 

Ingrediënten: Propylene Glycol, Mandelic Acid, Silica, Parfum, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarin

First Aid verkrijgbaar in: 30ml

• Kalmerend en beschermend
• Jeukstillend en verzachtend 
• Vochtregulerend 
• Huidherstellend (ook pré- en postoperatief) 

Zonder parfum en allergenen om zelfs de meest veeleisende en geprikkelde huidtypes te kalmeren, herstellen 
en van comfort en de juiste balans te voorzien. Werkt jeukstillend, verhoogt de weerstand  en de huid is in staat 
om zichzelf te verdedigen tegen externe invloeden. Vermindert irritaties en beschermt de huid tegen vochtverlies. 
Geschikt voor iedere huid die door welke reden dan ook (bijv. chemotherapie) geen crème meer tolereert. 

Gebruik: Aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté en stevig inmasseren. Aansluitend een product uit de 
Touch familie aanbrengen, kan de finishing touch zijn. Uitstekend te gebruiken op de lichaamshuid welke 
herstel en/of kalmering behoeft.

Ingrediënten: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cocoglycerides, Dicaprylyl Ether, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Octyldodecanol, 
Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Lactose, Cetyl Palmitate, Sodium Stearoyl Glutamate, Bisabolol, Lactis Proteinum, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Lecithin, Biosaccharide 
Gum-1, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

FiXing Touch   verkrijgbaar in: 30ml

• Vochtherstellend
• Verzachtend en beschermend
• Helpt irritatie en jeuk verlichten 
• Ondersteunt het herstel van littekens en huidbeschadigingen 

Speciaal ontwikkeld om littekens, een beschadigde en/of geïrriteerde huid te ondersteunen in het herstel. 
Reguleert een goede vochtbalans en helpt de weerstand te verhogen. Stimuleert het bindweefsel en 
bevordert het immuunsysteem van de huid tegen externe invloeden. Biedt bescherming zonder de huid 
af te sluiten, waardoor deze gehydrateerd blijft. Inzetbaar van een schilferende huid en littekens tot aan 
gesloten schaafwonden en bij iedere huid die behoefte heeft aan krachtig herstel en bescherming. 

Gebruik: Na een zorgvuldige huidverbeteringsroutine als laatste aanbrengen op het gelaat, hals en (eventueel) 
decolleté. Elders op de lichaamshuid ook inzetbaar welke herstel behoeft. Dan bij voorkeur meerdere malen per dag 
dun aanbrengen totdat de huid hersteld is. Tevens zeer geschikt na het scheren voor een gladde huid zonder irritaties.

Ingrediënten: Caprylyl Methicone, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Octyldodecanol, 
Squalane, Centella Asiatica Extract, 7-Dehydrocholesterol, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
Unsaponifiables, Tocopherol, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil

vind hannah huidcoach op:

0342-476160www.hannah.nl




