
Dit hoog geconcentreerde serum is speciaal 
ontwikkeld voor iedere denkbare huidtint ter 
verbetering van onzuiverheden, huidirritaties na het 
dragen van mondmaskers en zelfs de gevoelige 
huidtypen. De samenstelling zorgt ervoor dat de huid 
direct egaliseert, kalmeert en herstelt waar nodig. 
De unieke mix van ingrediënten zorgt ervoor dat dit 
serum kan worden ingezet bij een onzuivere huid, 
(vlekkerige) roodheid, een langzaam huidherstel, 
oneffenheden en irritaties. De combinatie van 
Cannabidiol, Ferulic Acid en Niacinamide maakt 
dit serum breed inzetbaar en geschikt voor elke 
huidtint. Onzuiverheden en ook de gevolgschade 
na het dragen van mondmaskers zullen zichtbaar 
verminderen. De huid wordt krachtig hersteld en 
heeft ook een positieve werking op de vertraging 
van het huidverouderingsproces. Dankzij de 
krachtige antioxidant werking wordt de weerstand 
van de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf 
verbeterd en wordt de natuurlijke huidbarrière 

versterkt. Daarnaast werkt dit serum regulerend op 
pigmentvlekken en pigmentverstoringen die door 
trauma veroorzaakt zijn. Het vermindert reeds 
gevormde hyperpigmentaties en huidverkleuringen 
en voorkomt tevens het ontstaan hiervan. Deze ware 
multitasker tilt huidverbetering naar een heel nieuw 
level en pakt vervelende huidproblemen bij de kern 
aan.

Gebruik:
Het BeYOUty Serum vormt de ultieme synergetische 
aanvulling op de Prepare Potion, daar beide 
producten voor een zuivere huid zorgen met een 
egale uitstraling. Het serum is uitzonderlijk rijk en 
zuinig in gebruik vanwege de geconcentreerde 
samenstelling. Na het zorgvuldig reinigen van de 
huid en het gebruik van de Prepare Potion, enkele 
druppels serum aanbrengen op het gelaat, hals 
en decolleté. Zowel in de ochtend als avond te 
gebruiken en aansluitend een herstellende crème 
aanbrengen. 

BeYOUty Serum
•  Egaliseert het huidbeeld optimaal
•  Vermindert onzuiverheden
•  Vermindert roodheid
•  Vermindert huidirritaties na het dragen van mondmaskers
•  Bevordert het natuurlijke huidherstel
•  Versterkt de weerbaarheid
•  Kalmeert de huid
•  Vermindert vochtverlies
•  Geschikt voor iedere huidtint
•  Zelfs geschikt voor de gevoelige huidVerkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënten: Propylene Glycol, Niacinamide, Aqua, Glycerin, Ferulic Acid, Carya Illinoinensis Shell Extract, Cannabidiol, 
Acer Saccharum Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid
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