Awakening Face Wash
Start de dag met een zachte cleanser die werkt als
een vier-in-één-product: je huid wordt gereinigd, je
poriën worden minder zichtbaar, je krijgt een
glanzende teint en de natuurlijke vochtbalans van je
huid wordt beschermd. Krachtige ingrediënten,
zoals druivensapextract, gemberolie, shea butter,
annato-olie en wilde blauwe bes geven je huid direct
een gladde en frisse uitstraling.

FORMULE
Druivensapextract (Vitis Vinifera Juice Extract) bevat veel antioxidanten die als
eigenschap hebben de huid te beschermen tegen vrije radicalen en veroudering. Door de
enzymactiverende werking kan de huid werkstoffen beter opnemen en gemakkelijker
afvalstoffen afvoeren. De huid zal er met de dag gezonder, rustiger en gladder uitzien.
Het beschermt de collageen- en elastinevezels, waardoor ontstane fijne lijntjes en rimpels
worden verminderd en het ontstaan van nieuwe rimpels wordt tegengegaan.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii) is een ivoorkleurig, plantaardig vet dat wordt
gewonnen uit de noot van de Afrikaanse boom Vitellaria paradoxa. De noot bestaat
primair uit verzadigde en onverzadigde vetzuren. Daarnaast bevat het vitamine A, E en F
en Caroteen. Vitamine A en E kalmeren, hydrateren en stimuleren het collageen in
aanmaak. Vitamine F bevat essentiële vetzuren die beschermend en helend werken. Shea
Butter is ontstekingsremmend en helpt littekens vervagen. Het heeft een positieve
werking op brandwonden, huiduitslag, eczeem, onstekingen, striae en pigmentvlekken.
Het werkt ook beschermend tegen invloeden van buitenaf.
Bilberries-/wilde blauwe bessenzaadolie (Vaccinium Myrtillus Seed Oil) wordt gewonnen
uit de zaden van de wilde blauwe bes. Door de hoge dosis antioxidanten in deze olie
krijgt schade aan huidcellen door milieuvervuiling en UV-licht weinig kans. Het
verouderingsproces wordt hiermee vertraagd. Daarnaast is de olie zeer krachtig in het
regenereren en herstellen van de huid. Hij beschermt niet alleen de cellen maar herstelt
deze ook bij frequent gebruik. Huidverbetering ten top! Door zijn kalmerende kracht
werkt de olie zeer goed op een droge of geïrriteerde huid. De omega 3- en omega 6vetzuren ondersteunen en herstellen de lipidemantel. Bij een gezonde lipidemantel zal er
weinig vocht ontsnappen uit de huid. Deze prachtige werkstof draagt bij een jeugdige
uitstraling.
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Gemberolie (Zingiber Officinale Root Oil) is een ware vrije-radicalenvanger die onder
meer bestaat uit wel veertig soorten antioxidanten. Hij verbetert het aanzien van de huid
door toxines te verwijderen en de doorbloeding te stimuleren. De doorbloeding wordt bij
elk gebruik zodanig in gang gezet dat de opvolgende waardevolle werkstoffen uit de
verzorgende producten nog beter en dieper worden opgenomen door de huid. De
elasticiteit van de huid verbetert, waardoor deze er gladder en jeugdiger uitziet. Naast de
bescherming en verzorging is de olie een sterke reiniger door zijn antiseptisch
vermogen, waarmee hij onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid helpt te
voorkomen. De olie is daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking op
probleemhuiden. Hij minimaliseert puistjes, werkt kalmerend en geeft littekens minder
kans. De huid wordt in zijn geheel egaler.
Annato-olie (Bixa Orellana Seed Oil) is de olie uit de zaden van de ‘lipstickboom’. Annato
is een vrucht die groeit aan een inheemse struik in Zuid-Amerika en die vanwege zijn
dieprode pigment ook zo wordt genoemd. De vrucht is hartvormig en kleurt roodbruin
naarmate hij rijper wordt. Hij is omhuld door een schil met veel kleine, harde haartjes,
waardoor hij veel lijkt op de huls van een kastanje. Als de vrucht rijp genoeg is, opent de
schil zich en laat de vele rode zaden zien: de zaden van annato. De zaden zijn een bron
van een op caroteen gebaseerde, gele tot oranje olie, die gebruikt wordt om eten zowel
op smaak als op kleur te brengen. Door de eeuwen heen gebruikten de indianen de
annato-olie op hun lichaam en kregen de bijnaam roodhuiden, doordat de olie hun huid
een prachtige rode kleur gaf. Zij gebruikten het ook in een geconcentreerde vorm als verf
op hun gezicht tijdens rituelen. De olie die geëxtraheerd wordt van de annatozaden is
zeer rijk aan bètacaroteen. Dit beschermt ons tegen UV-straling van de zon. Daarbij
stimuleert het de aanmaak van melanine, die verantwoordelijk is voor het donkerder
kleuren van onze huid en ons een aantrekkelijke en gezonde glow geeft. Annato-olie zit
vol antioxidanten die vrije radicalen neutraliseren en zo schade aan cellen en weefsels
voorkomen. Daarmee worden de tekenen van het ouder worden uitgesteld. De olie biedt
de huid uitstekende bescherming en heling voor, tijdens en na blootstelling aan de zon.
Annato-olie is zeer rijk aan essentiële mineralen, zoals calcium, magnesium, zink, koper
en mangaan, en werkt antiseptisch, antibacterieel en antischimmel. Hij is ideaal om
poriën minder zichtbaar te maken en de geïrriteerde huid te kalmeren. De olie verzacht
de pijnlijke huid heel effectief.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN

Wat deze ochtendcleanser zo
uitzonderlijk en uniek maakt, is de
combinatie van de hierboven genoemde
werkstoffen. De naam Face Wash is
eigenlijk een understatement voor dit
product, omdat de werkstoffen niet
alleen zorgen voor een reiniging van de
huid, maar ook voor huidverbetering en
hogere opname van vitaminen en
mineralen. De enorme hoeveelheid
antioxidanten maakt dit product tot een
ware slow-ager.

GEBRUIKSAANWIJZING
Maak je gezicht nat met lauwwarm
water. Breng de Awakening Face Wash
aan op je huid. Masseer zacht in en
vermijd daarbij de huid rondom je ogen.
Spoel goed af.

Aqua, Vitis Vinifera Juice Extract, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter,
Myristyl Alcohol, Vaccinium Myrtillus Seed Oil,
Bixa Orellana Seed Oil, Betaine, Glycerin,
Myristyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Cetyl
Palmitate, Cocoglycerides, Benzyl Alcohol,
Glycine, Helianthus Annuus Seed Oil, Salicylic
Acid, Soy Oil, Xanthan Gum, Zingiber Officinale
Root Oil, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Glucose, Sorbic Acid, Tocopherol, Sodium
Hyaluronate

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
START DE DAG MET EEN
ONGELOFELIJK OPGEWEKT
GEVOEL EN STA JEZELF
TOE OM ALLEEN DE
MOOISTE ENERGIE TE
ONTVANGEN.

Leuke tip/weetje:
Met dit product worden traditionele peelings thuis overbodig. Droogtelijntjes en mat makende, dode
huidcellen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het heeft een licht peelend effect, waardoor het de huid
nog meer openstelt voor opname van verdere verzorging. Voor een intensievere werking kan je de
Awakening Face Wash drie tot vijf minuten laten inwerken terwijl je een douche neemt. Masseer
vervolgens met vochtige handen in en spoel grondig af. In de eerste dagen van gebruik kan het een licht
prikkelend gevoel geven en je huid meer laten doorbloeden. Dit zal bij dagelijks gebruik afnemen. Het is
een positief teken van ontgifting en een letterlijke wake-up call in de ochtend voor je huid. De Awakening
Face Wash is ook goed vlak voor een feestje te gebruiken, voordat je je make-up aanbrengt. Je make-up
blijft hierdoor langer mooi.
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