Een soepel te modeleren masker dat
gecombineerd kan worden met vier essentiële
oliën, om de opperhuid in evenwicht te
brengen, te behouden en te voeden.
Pure kracht van essentiële oliën en algen voor
de natuurlijke schoonheid van de huid. Rijk
aan actieve werkstoffen, hydrateert dit
hoogwaardige masker de huid intensief en
zorgt voor uitzonderlijk goede resultaten.

GEBRUIKSAANWIJZING
PHYTOMASKER MET
ESSENTIELE OLIEN
Een intensief vitaliserende en hydraterende
behandeling.
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De belangrijkste ingrediënten van dit
product en hun eigenschappen?
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Alginaat: samenstelling van algenpoeder
Hydrateert de huid en remt de uitscheiding
van vocht af
Nalidone®: fysiologische hydratatie
Zorgt voor een krachtige vochtregulering
van de opperhuid
Phyto-complex (PC): Natuurlijke essentiële
oliën, bedoeld om de huid de noodzakelijke
elementen voor haar natuurlijke schoonheid te
geven.
PC 1 (roodheid): Engelwortel, Kamille,
Lavendel
Ontspannende essentiële oliën: verzachten het
gevoel van opwarming van de tere en
kwetsbare huid.
PC 2 (vette huid): Kurkuma, Cajeput,
Niaouli, Limoen
Licht antiseptische essentiële oliën: reguleren
een overtollige talgproductie.

Breng het Phyto-Complex naar
keuze aan. Twee complexen Meng 1 zakje Phytokunnen ook gemengd worden poeder met 90 ml koel
bij een gecombineerde huid! water in een kom met
Breng een paar druppels aan een spatel. Als het
op gezicht en hals. mengsel smeuïg wordt
3 door goed te roeren,
kunt u het aanbrengen
met een spatel
beginnende bij de hals.
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Breng het masker aan de
uiteinden iets dikker aan. Laat
20 minuten inwerken.

5
Verwijder het masker in
één geheel door het aan
de kanten los te
trekken.

PC 3 (droge huid): Oregano, Rozemarijn,
Cistusroos, Jasmijn, Iris
Hydraterende essentiële oliën: verlichten de
opperhuid en ontspannen een trekkerig
huidgevoel
PC 5 (huid met rimpels): Bittere
sinaasappel, Geranium, Engelwortel
Stimulerende essentiële oliën: onmiddellijk
effect op rimpels en kraaienpootjes.

Breng tenslotte een
verzorgende crème aan.

Hoe vaak gebruiken?
Het resultaat?
Naast een intensief hydraterend effect heeft dit
masker onmiddellijk effect op rimpels en
kraaienpootjes. Daarnaast meerdere
schoonheidsvoordelen,afhankelijk van de
gebruikte specifiek op de huid aangepaste Phyto
Complexen.

Als kuur: 1 keer per week
Als onderhoud : 1 keer per 6 weken in combinatie met één
van de, op de huid afgestemde Swissdermyl Crème Maskers.
Thuisgebruik
Dagelijks onderhoud: Een crème afgestemd op het
huidtype.
Intensieve kuur: Een serum afgestemd op het huidtype.

