Beauty Detox Moisturizer
De Beauty Detox Moisturizer is een superieure
dagverzorging die bestaat uit de meest pure en
effectieve ingrediënten uit de natuur: wilde blauwe
bessenzaadolie, rozenbottelzaadolie, blauwe druif,
Centella asiatica (wierook)extract en amarant. Deze
dagverzorging zuivert en herstelt. De Beauty Detox
Moisturizer is de ideale dagverzorging voor een
leven in een drukke stad.

FORMULE
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 minder kans. Het
verouderingsproces wordt hiermee vertraagd. Daarnaast is de olie zeer krachtig in het
regenereren en herstellen. Hij beschermt niet alleen de huid 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 6-vetzuren
ondersteunen en herstellen de lipidemantel. Bij een gezonde lipidemantel zal er weinig
vocht ontsnappen uit de huid. Deze prachtige werkstof draagt bij aan een jeugdige
uitstraling.
Rijstolie (Oryza Sativa Bran Oil) wordt gewonnen uit het dunne vliesje tussen de korrel
en de huls van rijstkorrels. Dit vliesje bevat onder andere vitaminen, proteïnen,
mineralen en lecithine. Het is rijk aan vitamine B, E, squaleen (een lichaamseigen stof dat
een rol speelt in de vitamine D synthese) en als een van de weinige oliën bevat het zowel
omega 3- en omega 6- als gamma-oryzanol. Gamma-oryzanol is een sterke antioxidant.
Het stimuleert de bloedcirculatie, remt melanine af in het pigmentatieproces en is een
natuurlijke UV-filter. Nadat de olie in de huid is getrokken, laat het een zachte glans
achter en werkt hierdoor zeer goed bij een droge of beschadigde huid. Rijstolie bevat zes
verschillende vetzuren, waarbij oliezuur en linolzuur in grote hoeveelheden voorkomen.
Dankzij het ferulinezuur en hoge percentage vitamine E, bevat rijstolie relatief veel
antioxidanten.
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Rozenbottelzaadolie (Rosa Moschata Seed Oil) wordt beschouwd als een slow-aging
ingredient vanwege het hoge gehalte aan vitamine A en C en heeft daarmee het
vermogen om de regeneratie en elasticiteit van de huid te verhogen. Van alle inheemse
planten heeft de rozenbottel zelfs het hoogste gehalte aan vitamine C. Dit maakt hem een
werkelijke vitamine-bom. Daarnaast bevat de olie een essentieel vetzuur: gammalinoleenzuur, dat helpt om fijne lijntjes en uitdroging door de zon en ook
milieuvervuiling aan te pakken. Andere vetzuren in de rozenbottelzaadolie zijn linolzuur
en linoleenzuur. Deze vetzuren geven de huid een enorme boost bij celvernieuwing. Dit
zie je het best bij gebruik op littekens en pigmentvlekken. De littekens kunnen bij langer
gebruik vervagen.
Amarantzaadolie-extract (Amaranthus Cruentus Seed Extract) wordt geëxtraheerd en
verwerkt in de Colour&Spice producten vanwege de aanwezigheid van een hoge
concentratie onverzadigde vetzuren en squaleen. Squaleen is een van nature aanwezig
vet in ons talg. Dit hydrateert de huid en maakt de huid zacht en soepel wat op den duur
huidveroudering tegengaat. Een droge huid heeft hier veel baat bij. Squaleen werkt ook
versterkend op het afweersysteem van de huid en beschermt tegen uv-straling.
Amarantolie wordt ook wel ‘het goud van de Inca’s’ genoemd, omdat deze een hoog
slow-agingeffect heeft. De olie bevat een hoog percentage aan linolzuur dat de
celmembranen gezond helpt te houden en het metabolisme van de huidcellen
ondersteunt. Het is een van de oudst verbouwde plantensoorten. De amarant is glutenvrij
en zeer proteïne-, mineraal- en vitaminerijk. Het uiterlijk van de korrel doet denken aan
een graan, maar is een zaad dat groeit in rode trossen van de plant. Elk zaadje bevat een
zeer kleine hoeveelheid aan olie en maakt daarom de productie ervan een kostbare zaak.
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Resveratrol (Resveratrol) is een superkrachtige antioxidant van versgeperste druiven. Het
vermindert pigmentvlekken en heeft een bacterie-dodende werking, terwijl het de huid
beschermt tegen de schadelijke effecten van buitenaf. Resveratrol is een krachtige stof
die normaliter in rode wijn zit. Resveratrol is een natuurlijke bestandsdeel dat onder
andere voorkomt in druiven. Het aanbrengen van resveratrol op de huid remt de
aanmaak van melanine en kan de huid lichter maken. Resveratrol heeft een ontgiftende
werking en is een stimulator die de aanmaak van collageen bevordert en de huid
verjongt.
Gotu kola-bladextract (Centella Asiatica Extract) is het extract uit het blad van een aan de
peterselie verwant plantje dat vooral in Azië voorkomt. Op de huid heeft het een zeer
geneeskrachtige werking bij wondjes en brandwonden. Het reduceert en voorkomt
littekenvorming. Het wordt veelal ingezet bij brandwonden en geeft veel resultaat. Gotu
Kola stimuleert de aanmaak van collageen in de huid. Dit maakt het zo krachtig bij het
helen van wonden. Het zorgt voor versteviging van de huid en vermindering van lijntjes
en rimpels. Daarnaast zit het vol met alkaloïden en mineralen die een sterke
antibacteriële werking hebben, wat een positieve invloed kan hebben op ontstekingen.
Wierookboomharsextract (Boswellia Serrata Extract) wordt gehaald uit de hars van de
Boswellia Serrata. In het Midden-Oosten is deze hars door de eeuwen heen veel gebruikt
bij religieuze ceremonies en tot op heden zeer geliefd. Het heeft een warme, houtachtige,
zoete en pittige geur. Het aroma van dit extract werkt kalmerend op zowel huid als geest.
Op de huid werkt het extract verjongend, brengt de huid in balans en herstelt deze. Het
Boswellia-extract gaat zwelling en ontstekingen van de huid tegen. Het werkt antiseptisch
en als een natuurlijk antibioticum, waardoor pukkletjes en wondjes snel helen en worden
tegengegaan. Probleemhuiden reageren zeer goed op deze werkstof, omdat het de
bacteriesoorten Staphylococcus aureus en Propionibacterium tegengaat. Daarbij
reduceert het de vorming van littekens, verfijnt de poriën en verbetert de elasticiteit,
waardoor de huid zachter aanvoelt en er gladder uitziet. Het extract werkt herstellend
voor een huid die huidveroudering laat zien door zoneschade. Huid met aandoeningen
waar veel roodheid zichtbaar is, heeft veel baat bij deze werkstof.
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Vitamine E (Tocopherol) kent twee varianten: tocopherol en tocopheryl, waarna vaak de
naam volgt waar het aan vast zit, zoals acetaat. Er is geen groot verschil tussen beide
vormen maar tocopherol wordt als beter beschouwd, omdat het langer houdbaar is.
Beide kun-nen ook ingenomen worden, maar aangebracht op de huid wordt alleen
Tocopherol als effectief beschouwd. Vitamine E is een antioxidant dat voorkomt dat
moleculen oxideren. Hierdoor vermindert het de vorming van vrije radicalen. Vrije
radicalen beschadigen de huidcellen en het collageen. Vitamine E halen we normaal
gesproken uit voeding en komt via ons lichaam in ons talg terecht. Velen hebben hier
helaas een tekort aan. Vitamine E zorgt ervoor dat je huid minder snel verbrandt, heeft
een herstelende werking op celschade die is aangericht door de zon en maakt in
combinatie met vitamine C pigmentvlekken lichter. Vitamine E versterkt de
barrièrefunctie van de huid en is in hoge concentratie aanwezig in het huidsmeer van
pasgeboren baby’s. Daarnaast zorgt het ervoor dat andere werkzame ingrediënten in
huidverzorgingsproducten dieper in de huid kunnen komen om daar hun werk goed te
kunnen doen.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN

Wierookboomharsextract is een
superkrachtige, natuurlijke antioxidant
met een dubbele werking; het geeft een
stralende teint en zuivert de huid.
De Beauty Detox moisturizer bevat
Amarantzaadolie-extract, dit maakt
voorzichtig de droge huidcellen los en
stimuleert bij het opbrengen de
microcirculatie, waardoor de huid gaat
stralen. De huid wordt zijdezacht, soepel en zuiver. De revolutionaire werking
van de wilde blauwe bes zorgt ervoor dat
de huid optimaal beschermd wordt en er
vitaal uitziet.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng aan op een schone huid of over
het serum. Laat twee minuten inwerken
voordat je je make-up aanbrengt.

Aqua, Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Glycerin,
Xanthan Gum, Oryza Sativa Bran Oil, Rosa
Moschata Seed Oil, Benzyl Alcohol, Lecithin,
Resveratrol, Centella Asiatica Extract, Amaranthus Cruentus Seed Extract, Vaccinium
Macrocarpon Fruit Extract, Benzoic Acid,
Dehydro-acetic Acid, Boswellia Serrata Extract,
Microcrystalline Cellulose, Sorbic Acid,
Tocopherol

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
IK LAAT LOS OM TE
ONTVANGEN.

Leuke tip/weetje:
Het superfood amarant betekent onsterfelijk. Naast een antioxidantenbom is het sterk hydraterend.
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