Oxys Genes
• Pure zuurstofboost voor de huid
• Vitaliserend
• Stimulerend
• Activerend
• Teintverfrissend
• Liftend

• Beschermend
• Intensief voedend en verzachtend
• Zichtbaar structuurverbeterend
• Licht doorbloedingsbevorderend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Oxys Genes (=Grieks voor zuurstof-producent) zorgt voor
een pure en intensieve zuurstofboost in de huid, waardoor
deze gezonder en vitaler wordt, steviger en veerkrachtiger
voelt en er opvallend frisser, goed doorbloed en stralend
uitziet. Een verademing voor de huid.
Zuurstof is voor onze huid noodzakelijk voor een goede
celstofwisseling, een gezonde celvernieuwing en natuurlijk
mede door een optimale aanvoer van voedingsstoffen en
dito afvoer van afvalstoffen. Pure zuurstof kan nomaliter
niet toegevoegd worden aan een verzorgende crème
vanwege de reactie met daglicht. In Oxys Genes zijn
de zuurstofmoleculen echter luchtdicht en zonder direct
contact met daglicht aanwezig, dankzij cerasomen.
Dit geavanceerde transportsysteem is gebaseerd op
huideigen ceramiden. De plantaardige ceramiden
hebben tevens de capaciteit om de foto-veroudering
(ofwel veroudering als gevolg van overmatige UV-straling)
drastisch te verminderen.

Vanaf de leeftijd van circa 20 jaar vinden er veranderingen
plaats in de uitwisseling van zuurstof in de huid dat er
onvermijdelijk toe leidt, dat de huid minder goed in staat
is om zichzelf in een goede conditie te houden. Invloeden
die dit proces nog eens versnellen zijn bijvoorbeeld
leefgewoontes en klimaat. Met de Oxys Genes nemen
de huidcellen naar behoefte de benodigde zuurstof op,
om van daaruit nieuwe energie te vormen.
Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel
gebruik van één van de peelings, breng je eerst Vitamin
Complex of Sparkling Spray aan. Vervolgens de Oxys
Genes aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté. Een
product uit de Touch--familie zal de finishing touch zijn.

Ingrediënten: Aqua, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Olea
Europaea Fruit Oil, Perfluorodecalin, Propylene Glycol, Cetearyl Olivate, Cyclopentasiloxane, Sorbitan Olivate, Betaine,
Caprylic/Capric Triglyceride, Galactorabinan, Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Stearate,
Cyclohexasiloxane, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Vitis Vinivera Seed Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate, PEG-75 Shea
Butter Glycerides, Allantoin, Glycosphingolipids, Parfum, Bisabolol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Polyglyceryl-10 Laurate,
Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Lecithin, Tocopherol, Coumarin, Biosaccharide Gum-1, Citronellol, Ascorbyl Palmitate, Benzyl
Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid
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