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Helpt bij het herstel van huidbeschadigingen
Collageenbooster
Beschermt de huid tegen externe invloeden
Intensief hydraterend
Direct een egale en matte teint en een zijdezachte huid
Onmiddellijk verzachtend
Helpt irritatie en jeuk verlichten

Verkrijgbaar in: 30 ml.

De FiXing Touch is speciaal ontwikkeld om een
beschadigde en/of geïrriteerde huid snel te
kunnen herstellen. Deze unieke formule bevat
naast een hoogwaardige mix van siliconenolieën
ook provitamine D3, Aziatische waternavel,
blaasjeswingerd
en
slangenkruidolie.
Deze
combinatie zorgt er niet alleen voor dat de huid
sneller herstelt, maar reguleert ook een goede
vochtbalans in de huid. Het helpt de weerstand
van de huid te verhogen en geeft daarnaast een
aangenaam huidgevoel. Zo laat het een ruwe huid
weer aangenaam, zacht en soepel aanvoelen.
Bovendien stimuleert het bindweefselaanmaak en
bevordert FiXing Touch het immuunsysteem van de
huid tegen schadelijke externe invloeden. Het biedt
bescherming aan de huid zonder deze af te sluiten,
waardoor de huid langdurig gehydrateerd blijft.

FiXing Touch kan ingezet worden bij iedere huid die
herstel nodig heeft. Van een schilferende huid tot aan
littekens, maar ook bij gesloten schaafwonden, na
het scheren en bij iedere huid die behoefte heeft aan
krachtig herstel en bescherming voor een gladde
huid zonder irritaties.
Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid,
aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté of
elders op de lichaamshuid welke herstel behoeft. Bij
voorkeur meerdere malen per dag een dunne laag
crème gebruiken, in plaats van éénmaal heel veel,
voor een snel effect. Aansluitend een op de huid
afgestemde, voedende hannah crème aanbrengen.

Siliconenolie wordt veelvuldig ingezet om littekens
mooier te laten genezen, omdat deze in staat zijn
om het littekenweefsel te verzachten, af te vlakken
plus zichtbaar en voelbaar gladder te maken.

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