Tijdens deze behandeling wordt het collageenmasker
geactiveerd zodra het in contact komt met water.
Deze synergie zorgt ervoor, dat het collageen goed
over de huid kan worden verspreid en optimaal wordt
opgenomen in de opperhuid.

GEBRUIKSAANWIJZING
COLLAGEENVLIESMASKER
-DORSTLESSENDE OASE-

Dit rijke en verzorgende masker laat een
beschermend en hydraterend filmlaagje achter op het
huidoppervlak, voor een direct comfortabel
huidgevoel en een stralende teint.

Een ultrarijke voeding voor een droge en
gedehydrateerde huid.

Het belangrijkste ingrediënt van dit product en de
eigenschappen?
Collageen: geeft de huid haar volume terug en
vermindert rimpels zichtbaar.
zorgt voor een langdurige hydratatie
Vormt een beschermend en hydraterend
filmlaagje op het huidoppervlak

Deze intensief dorstlessende oase voor de huid werd
speciaal ontwikkeld om haar te voeden, intensief te
hydrateren en optimaal te beschermen.
Dit fluweelzachte masker voelt aan als een tweede huid.
Elk collageenvlies bestaat uit hoogwaardige collageenvezels.
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Vervaagt rimpels, door het onderhuids volume
weer te laten toenemen
Zorgt voor ontspannen gelaatstrekken en een
stralende teint

Het resultaat?
Krachtige hydratatie: het collageen vormt een
beschermend en intensief hydraterend filmlaagje op
het huidoppervlak. De huid wordt soepel en
veerkrachtig en verkrijgt een opvallend ontspannen
uitstraling.
De huid wordt intensief van essentieel vocht
voorzien, is goed beschermd tegen externe
invloeden en voelt fluweelzacht en veerkrachtig
aan!

Breng het Firming of Repair
Serum aan, afhankelijk van Vouw een Collageen vlies in
het huidtype. de lengte dubbel en markeer
3 met uw vingernagel de
plaats van de neus en kin.
Maak een inkeping op de
plaats van de neus met een
schaar en knip aan de
onderkant van het vlies in
het midden een inkeping tot
de kin. Breng het masker aan
Laat het masker 20 minuten op het gezicht. Bevochtig het
inwerken. Voorkom het masker met lauw water door
uitdrogen van het masker middel van een spons of
door er indien nodig nog kwast. Begin in het midden
wat lauw water op aan te en wrijf naar buiten om de
brengen. luchtbelletjes te verwijderen
4 die zich onder het masker
bevinden.
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Hoe vaak gebruiken?
Als kuur: 1 keer per week
Als onderhoud: 1 keer per 6 weken
Thuisgebruik
Dagelijks onderhoud: Crème Hydro Vitale
Intensieve kuur: Firming Serum, ’s avonds onder de
crème.

Verwijder het masker al
rollend van het voorhoofd
naar de kin. Om de verzorging te
beëindigen breng de Hydro
Vitale Crème aan.

