Touch of Silk
•
•
•
•

verkrijgbaar in: 30ml

Egaliserend, matterend en verzachtend
Krachtige antioxidantwerking
Vochtvasthoudend en volumeverbeterend
Ondersteunt het herstel van huidbeschadigingen

Vult oneffenheden en fijne lijntjes op en laat de teint egaal en gematteerd achter. Heeft een uitstekende
primerfunctie, waardoor make-up nog beter blijft zitten. Stimuleert het bindweefsel en bevordert het
immuunsysteem van de huid tegen externe invloeden. Werkt vochtvasthoudend en helpt littekens, kleine
huidbeschadigingen en brandwonden op een natuurlijke manier te herstellen.
Ingrediënten: Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol, Dimethiconol, Dimethyl
Isosorbide, Retinyl Palmitate, Parfum, Glycine Soja (Soybean) Oil, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool,
Coumarin

Touch of Colour
•
•
•
•

verkrijgbaar in: 30ml

Direct een gave en egale huid
Optisch rimpelverminderend effect
Houdt het vochtgehalte in balans
Geeft een bronzing effect en sunkissed glow

Werkt kleur corrigerend op de huid en zorgt voor een flawless teint. Ideaal als alternatief voor make-up,
want het zorgt voor een subtiel en subliem bronzing effect en geeft een mooie, zomerse gloed. Reguleert
en behoudt het juiste vochtgehalte in de huid. Heeft tevens een rimpelverminderend effect en fijne lijntjes
worden optisch gladgestreken. Geschikt voor elk huidtype én een groot palet aan huidtinten.
Ingrediënten: Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol, CI 77891, Mica, CI 77491, Parfum, Benzyl Benzoate,
Benzyl Alcohol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Coumarin

Brilliant Touch
•
•
•
•

verkrijgbaar in: 30ml

Verheldert de teint
Vult fijne lijntjes op
Vermindert huidverslapping
Direct soft focuseffect

Vermindert effectief de verschijning van rimpels en pakt huidverslapping bij de kern aan. Zorgt direct
voor een soft focus-effect dankzij de licht weerkaatsende werking, waardoor je huid mooi egaal oogt.
Matteert een glimmende huid en kan ook als primer ingezet worden. In staat om kleine onregelmatigheden
onmiddellijk op te vullen en de huid zonder enig vetspoortje met een zijdezacht gevoel achter te laten.
Ingrediënten: Aqua, Dimethicone, Polymethylsilsesquioxane, Pentylene Glycol, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copoly, Phenoxyethanol, Dimethiconol, Trideceth-9 PG-Amodimethicone, Parfum, Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, Trideceth-12, Diamond Powder, Benzyl Benzoate, Citronellol, Benzyl Alcohol, AlphaIsomethyl Ionone, Linalool, Coumarin, Citric Acid, Dextran, Trifluoroacetyl Tripeptide-2

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

vind hannah huidcoach op:

www.hannah.nl

0342-476160

