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Verkrijgbaar in: 75 ml.

UV filter Medium (SPF 15)
Kalmerend en verkoelend
Aanvulling natuurlijke vet/vochtbalans
Helpt een jeugdige uitstraling terug te brengen
Verstevigend en conditionerend
Verhoogd de weerstand
Verbetering celvernieuwing
Vermindering transepidermaal vochtverlies

		
		

SPF 15
Medium protection

Geschikt voor huidtype II-III,
oftewel de lichte tot getinte huid.
High Quality biedt een nieuwe visie op zonbescherming
voor het beschermen èn behouden van een mooie en
gezonde huid in de zon. De zon perfectionerende
werking is gebaseerd op de transmissie van zichtbaar
licht voor huidverbetering en een uitgebalanceerde
absorptie van UV licht. Deze innovatieve lijn is
ontwikkeld, denkend vanuit huidtype en werpt een
nieuw licht op effectieve zonbescherming.
Mensen met dit huidtype zijn weliswaar gevoelig voor
de zon, maar verbranden niet zo snel en worden
relatief gemakkelijk bruin. Dit huidtype vraagt om een
SPF medium, een middelmatige vorm van bescherming.
Deze huidtypes zijn vaak wel gevoelig voor het verlies
van voedingsstoffen, waardoor het noodzakelijk wordt
deze aan te vullen met bijvoorbeeld de ingrediënten
goudsbloem, sojaboon olie, sheabutter en macadamia
olie. Tevens zal de High Quality een regenererende

invloed uitoefenen op de huid door de toevoeging van
vitamine A en paardenkastanje, waardoor de huid
weer steviger aanvoelt. Mocht er onverhoopt te veel
blootstelling zijn aan zonlicht, dan wordt de huid direct
gekalmeerd door aloë vera.
Gebruik:
Gebruik High Quality bij huidtype II-III als dagelijkse
dagcrème na het reinigen en eventueel peelen van de
huid. Met licht masserende bewegingen aanbrengen.
High Quality laat zich goed combineren met alle
hannah producten, voor een nog intensievere voeding
en bescherming.
Bij langdurig verblijf buiten en blootstelling aan UV-straling
gebruik je High Quality als beschermend zonneproduct
voor het gelaat. Royaal insmeren en iedere twee uur
herhalen of vaker bij sterke transpiratie en ook na het
zwemmen. Let wel, meerdere keren aanbrengen geeft
geen cumulatief effect.

Ingrediënten: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Integrifolia/ Tetraphylla Seed Oil,
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate,
Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Tocopheryl
Acetate, Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Hydrolyzed Soy Protein, Panthenol,
PEG-35 Castor Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butylene Glycol, Parfum, Lecithin, Aesculus
Hippocastanum Extract, Alcohol Denat., Allantoin, Dimethicone, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Ethylhexylglycerin,
Tocopherol, Bisabolol, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Calendula Officinalis Flower Extract, Polysorbate 20, Benzyl
Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Calcium
Pantothenate, Inositol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Potassium Sorbate, Trisodium EDTA , Biotin, Sodium Benzoate

vind hannah huidcoach op:

www.hannah.nl
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