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Milde peeling
Het hele jaar door te gebruiken
Geschikt voor de donkere huid
Positieve werking bij een schilferende huid
Stimulerend op de collageen- en elastineproductie
Werkt tegen hyperpigmentatie en huidverkleuring
Regulerend op de talgproductie
Helpt onzuiverheden te verminderen/voorkomen

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Dit is een kuurproduct, waarbij uitleg van de
huidcoach noodzakelijk is.
Primum Elixer is een milde, maar zeer effectieve
peeling met 10% amandelzuur dat zorgt voor
een frisse, jeugdig ogende huid en een stralende
teint. Het dringt minder diep door in de huid dan
bijvoorbeeld Glycolzuur, waardoor deze minder
rood zal zijn en er géén extra gevoeligheid van de
huid voor UV-straling ontstaat.
Het grote voordeel hiervan is, dat deze peeling
zelfs tijdens de zomermaanden probleemloos kan
worden gebruikt. Dit, te allen tijde, in combinatie
met een crème met SPF, afgestemd op het
persoonlijke huidtype. Doordat deze milde peeling
weinig irritatiekans geeft, is het zelfs geschikt voor
gevoelige huidtypes en de donkere huid.
Je brengt het eenvoudig aan na het reinigen van
de huid en het zorgt direct voor een jeugdige,
frisse huid en een stralende teint. Het gebruik van
dit elixer zorgt voor betere hydratatie waardoor
werkstoffen in crèmes beter worden opgenomen.

Door de geavanceerde samenstelling is Primum Elixer
ook zeer geschikt voor de ouder wordende huid.
Het stimuleert de opbouw van de huideigen collageenen elastinevezels, voor een voelbaar èn zichtbaar
stevigere huid. Het werkt tevens verminderend en ter
voorkoming van hyperpigmentatie.
Amandelzuur heeft krachtige antibacteriële eigenschappen, die heel nuttig zijn bij de behandeling
van, of het voorkomen van onzuiverheden. Primum
Elixer helpt hierdoor tevens bij het reguleren van de
talgproductie en het verminderen of voorkomen van
onzuiverheden.
Gebruik:
Dit product is een kuurproduct en dient enkel op advies
van een huidcoach gebruikt te worden. Afhankelijk van
de conditie van de huid kan dit product 3, 5 tot 8
dagen achtereen gesloten gebruikt worden. ’s Avonds
(en bij indicatie ook ’s ochtends) aanbrengen na de
reiniging, licht inmasseren en goed door de huid laten
opnemen. Aansluitend een voedende hannah crème
en overdag een crème met SPF aanbrengen. In overleg
met de huidcoach, éénmaal wekelijks of meerdaags
maandelijks herhalen. In overleg met de huidcoach,
éénmaal wekelijks of meerdaags maandelijks
herhalen. Bij voorkeur koel bewaren.

Ingrediënten: Propylene Glycol, Mandelic Acid, Polyacrylamide, Aqua, C13-14 Isoparaffin, Parfum, Laureth-7, Benzyl
Alcohol, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

vind hannah huidcoach op:
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