Dit masker is zeer effectief dankzij de intensief
vitaliserende en stimulerende eigenschappen van
vitamines. Met name de toegevoegde vitamine C
(Acerola) geeft de huid alles wat zij nodig heeft
om weer energiek en stralend voor de dag te
komen. De VitaminiC- behandeling geeft de huid
hernieuwde energie, vitaliteit en een opvallend
heldere teint.

De belangrijkste ingrediënten van dit product
en hun eigenschappen?
Algenextract: een hoogwaardig algencomplex
Voorziet de huid van belangrijke mineralen
Zorgt ervoor, dat de opperhuid de
verschillende vitamines optimaal kan opnemen

GEBRUIKSAANWIJZING
VITAMINIC MASKER
–ENERGIE BOOSTVitaminerijke behandeling, die de huid voelbaar én
zichtbaar meer energie geeft.
Speciaal ontwikkeld als krachtige ‘energieboost’
voor de vermoeide gedehydrateerde en doffe huid.
Deze specifieke verzorging is in staat om de huid
effectief te stimuleren en haar weer stralend voor de
dag te laten komen.
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Royal Jelly: voedt de huid
Vitamine C: krachtige antioxidant
Het hoge vitamine C gehalte zorgt ervoor dat
de productie van melanine (pigment) vermindert
Zorgt voor een stralende teint
Vitamine A: essentieel voor een goede
celvernieuwing van de huid
Vervaagt rimpels progressief
Vitamine E: een natuurlijke antioxidant
Beschermt de huid tegen schadelijke externe
invloeden
Zorgt voor een goede doorbloeding en
daarmee voor een betere aanvoer van
voedingsstoffen voor de huid

Breng het MultiVitaminen Serum en het Meng 1 zakje Vitaminic
Oogcontour Serum aan. Maskerpoeder met 90 ml
3 koel water (20°) in een kom
met een spatel tot het
mengsel smeuïg wordt door
goed te roeren (1 minuut).
Breng het masker snel met
een spatel aan (max. 5
minuten), beginnende bij de
hals.
Breng het masker aan de 4
uiteinden iets dikker aan.
Laat 20 minuten
inwerken.
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Vitamine B5: helpt uitdroging voorkomen
Hydrateert en beschermt de huid
Verwijder het masker in één
geheel door het aan de
kanten los te trekken.

Vitamine B6: gaat mee-eters tegen
Vermindert de talguitscheiding
Voorkomt het uitdrogen van de huid

Het resultaat?
1. ‘Energieboost’ voor een vitale uitstraling en meer
veerkracht: De teint is helder en stralend.
2. ‘Bodyguard’ in de strijd tegen huidveroudering
(vrije radicalen): zorgt voor een opvallend hernieuwde
stevigheid van de opperhuid.
Voor een intens frisse, heldere en stralende huid!

Om de verzorging te
beëindigen, de Firming
of Nourishing Crème
aanbrengen
Behandel frequentie:
Als kuur: 1 keer per week.
Als onderhoud: 1 keer per zes weken
Thuisgebruik:
Dagelijks onderhoud: Crème geschikt voor het huidtype.
Intensieve kuur: Multi-Vitaminen Serum ’s avonds onder
de crème

