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Vermindert de onzuivere en vette huid
Werkt regulerend op de talgproductie
Vermindert roodheid
Gaat bacteriegroei tegen
Bevordert het natuurlijke huidherstel

Verkrijgbaar in: 150 ml.

Een onzuivere - of vette huid vraagt om een
product dat zorgt voor direct herstel van zuiverheid,
talgregulatie en bevordering van het natuurlijke
huidherstel. Om zo roodheden te verminderen die
gepaard gaan met acne en rosacea. Door de unieke
samenstelling van ingrediënten in de SebuPure
worden deze problemen effectief aangepakt.

bovendien Ac.net™. Dit is een geavanceerd
ingrediënt dat roodheden in de huid vermindert,
bacteriegroei tegengaat, de talgproductie reguleert
en de huidstructuur verbetert. Deze luchtige crème
trekt snel in, waardoor poriën niet verstopt raken en
daardoor ideaal is voor de onzuivere of vette huid
met (jeugd)puistjes verschijnselen.

De 100% organische, vegan Abessijnse olie die
deze crème bevat is wereldwijd één van de best
bewaarde geheimen in de huidverbetering. Dit
bijzondere ingrediënt staat niet alleen bekend
vanwege de krachtige ontstekingsremmende
eigenschappen, maar is daarnaast een effectieve
moisturizer die de eerste tekenen van veroudering
tegengaat. Daarnaast zorgt het voor een natuurlijke
bescherming van de huid. De SebuPure bevat

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 SebuPure aanbrengen op het gelaat, hals en
decolleté. Aansluitend overdag een passende Sun
Perfection crème aanbrengen. Een product uit de
Touch-familie zal de finishing touch zijn.

Ingrediënten: Aqua, Crambe Abyssinica Seed Oil, Arachidyl Alcohol, Squalane, Cetearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Behenyl
Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Glyceryl Caprylate, Arachidyl
Glucoside, Tocopheryl Acetate, Myristyl Glucoside, Maltodextrin, Cetearyl Glucoside, Glycerin, PEG-60 Almond Glycerides,
Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Syringa Vulgaris Extract, Sodium Citrate, Lactic Acid, Glucose, Carbomer, Citric Acid,
Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid, Sodium Metabisulfite, Biotin
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