Goodnight Cleanser

29,50

Deze spicy cleanser bevat werkstoffen die de huid
op een milde manier ontdoen van make-up, vuil en
dode huidcellen. Naast een grondige en diepe
reiniging van de huid worden door verzorgende en
activerende werkstoffen de huidcellen gestimuleerd
tot vernieuwing. Daarnaast bespoedigt het bij
dagelijks gebruik de algehele huidverbetering. De
cleanser kan ook gebruikt worden om oogmake-up
te verwijderen als je niet al te gevoelige ogen hebt.

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 fijne lijntjes en rimpels worden
minder zichbaar en het ontstaan van nieuwe droogte lijntjes wordt tegengegaan.
Kokosnootolie (Caprylic/Capric Triglyceride) is een zuiver, natuurlijk ingrediënt dat voor
honderd procent van kokosolie wordt gemaakt. Om de olie te maken wordt kokosolie
gedestilleerd, waarbij een vloeibaar deel van de kokosolie, rijk aan essentiële vetzuren,
wordt afgescheiden. De zeer sterke eigenschappen van Caprylic maken van de
Googdnight Cleanser een krachtig product en zorgen ervoor dat het product soepel
wordt en makkelijk over de huid te verspreiden is, wat een prettig gevoel geeft. Het is een
uitstekende drager van planten- en kruidenextracten en omdat het de huid zeer
gemakkelijk penetreert, en het zorgt er ook voor dat alle werkstoffen goed door de huid
worden opgenomen. Op de huid werkt de olie verzachtend en hij zorgt ervoor dat deze
soepel wordt. Caprylic is een lichtgewicht werkstof die een niet vette barrière op de huid
achterlaat en vochtverlies van de huid te-gengaat. Daarnaast heeft het een helende
werking en is zacht voor de gevoelige huid.
Açaibes-fruitextract (Euterpe Oleracea Fruit Extract) wordt gewonnen uit een superbes.
Deze bes groeit aan de açaipalm die in het Amazonegebied in Zuid-Amerika groeit.
Buiten het feit dat aan de açaibes enorm veel gezondheid voordelen worden
toegeschreven, is de olie die wordt gewonnen uit deze vrucht bijzonder krachtig voor de
huid.
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De indrukwekkende combinatie van essentiële omega 6- en omega 9-vetzuren,
antioxidanten en fytosterolen werkt ontstekingsremmend, herstelt de huidbarrière en
zorgt ervoor dat de huid vocht beter kan vasthouden.
Vitaminen en mineralen maken de olie van deze exotische bes een uitstekende
beschermer tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals milieuvervuiling. Vrije
radicalen krijgen hierbij geen kans om schade aan te richten. Daarnaast zorgt deze
werkstof voor regeneratie, hydratatie en een soepele huid. Hij gaat ontstekingen tegen en
is naast een sterke slow-ager zeer helend bij een droge, gebarsten huid, acne, eczeem, en
psoriasis. Hij is tevens een goede drager van andere werkstoffen, en omdat de olie snel en
goed de huid penetreert, zorgt hij voor een optimale opname.
Gemberolie (Zingiber Officinale Root Oil) is een ware vrije-radicalenvanger die onder
meer bestaat uit wel veertig soorten antioxidanten. De olie 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 tegengaat. De
olie is daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking op ontstekingen. Hij
minimaliseert puistjes, pigmentvlekjes, werkt kalmerend en geeft littekens minder kans.
De structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
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Goodnight Cleanser
WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN

Een krachtige reiniging op basis van olie
die fluweelzacht de dag van je gezicht
haalt. Dat betekent dat hij moeiteloos
make-up, afvalstoffen van de huid en
belastende stoffen uit het milieu
verwijdert. Na deze reiniging ervaar je
geen droog of trekkerig gevoel. De
Goodnight Cleanser is voor iedere huid
een verademing na een lange dag.

Ethylhexyl Stearate,Glycerin,Vitis Vinifera Juice
Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Aqua
Sucrose Laurate, Euterpe Oleracea Fruit Extract
Zingiber Officinale Root Oil

GEBRUIKSAANWIJZING
Masseer het product zachtjes in de droge
huid. Voor een intensievere reiniging
masseer je het product vervolgens in
met vochtige vingertoppen. Neem af
met een vochtige warme doek en spoel
na met lauwwarm water. Bij het
verwijderen van oogmake-up breng je
eerst het product aan op een vochtig
wattenschijfje en vervolgens op je
gesloten oog. Herhaal dit totdat het
wattenschijfje schoon blijft en spoel
grondig na met lauwwarm water.
Gebruik na de reiniging altijd de Beauty
Mantra Lotion.

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
MAAK JE HUID
KRISTALHELDER SCHOON
EN GENIET VAN HAAR
PUURHEID.

Leuke tip/weetje:
Wanneer je make-up draagt, is het aan te raden de huid twee keer achter elkaar te reinigen. De eerste keer
om de huid van make-up en vuil te ontdoen en de tweede keer zodat het product met al zijn waardevolle
werkstoffen de huidverbetering kan activeren.
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