Rebalance Serum

42,50

Het Rebalance Serum bevat een hoge concentratie
werkzame ingrediënten die helpen de huid te
voeden en te vitaliseren.
De geconcentreerde formule van
frambozenzaadolie, wilde blauwe bes,
druivenpitolie, vlinderstruikextract, Centella asiatica
en magnesium heeft een verfrissende en
vitaliserende werking op de huid.

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. Verder is de olie zeer krachtig in het
regenereren en herstellen. 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 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.
Frambozenzaadolie (Rubus Idaeus Seed Oil) zegent de Rebalance producten met een
natuurlijke bescherming tegen UV-stralen die schade aan de huidcellen voorkomt.
Daarnaast bevat frambozenzaadolie een uitzonderlijk hoge dosis vitamine E die
werkzaam is als antioxidant en zo huidveroudering tegengaat. De olie heeft een
ontstekingsremmende werking door de hoge concentratie omega 3- en omega
6-vetzuren en vitamine A die zorgt voor een versnelde heling van een beschadigde huid.
Deze combinatie kan zeer heilzaam werken bij eczeem of ontstekingen. Ellaginezuur dat
ook in deze olie prominent aanwezig is, bestaat uit complexe polyfenolen. Deze werken
als een antioxidant. De huidbarrière wordt versterkt en gaat vochtverlies in de huid
tegen, omdat elke celmembraan sterker wordt gemaakt.
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Druivensapextract (Vitis Vinifera Juice Extract) bevat veel antioxidanten die als
eigenschap hebben de huid te beschermen tegen vrije radicalen en veroudering. Door
een enzymactiverende werking worden DNA-ketens beschermd tijdens en na
UV-straling. Het beschermt de collageen- en elastinevezels, waardoor ontstane fijne
lijntjes en rimpels worden verminderd en het ontstaan van nieuwe rimpels wordt
tegengegaan.
Magnesiumzout (Magnesium Sulfate) heeft een sterk ontspannende werking op de
gelaatsspieren. Het werkt kalmerend bij irritaties en ontstekingen en maakt de huid glad.
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 het een sterke reiniger door zijn antiseptisch vermogen,
waardoor het onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid tegengaat. De olie is
daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking op probleemhuiden. Hij
minimaliseert puistjes, pigmentvlekken, werkt kalmerend en geeft littekens minder kans.
De structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
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. Wanneer het aangebracht wordt
tijdens de inflammatoire periode reduceert en voorkomt het littekenvorming. Het wordt
veelal ingezet bij verbranding door de zon. 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.
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Vlinderstruikstamcellen (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture) worden gehaald uit de
prachtige wilde vlinderstruiken die veel tuinen sieren met hun prachtige paarse, witte en
roze bloemen. Deze struik heeft een grote aantrekkingskracht op vlinders, omdat hij een
sterke geur verspreidt en rijk is aan nectar.
Naast de schoonheid van deze struik zijn de stamcellen uit deze plant een bewezen
effectief ingrediënt in huidverzorging. Traditioneel zijn de stamcellen veelvuldig
medicinaal ingezet om hun wondhelende werking. Het zijn krachtige anti-oxidanten,
werken ontstekingswerend, ondersteunen de lipidemantel van de huid en bieden
bescherming tegen UV-stralinggerelateerde schade. Ze helpen beschadigd weefsel te
herstellen en vertragen hiermee het huidverouderingsproces.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN & VOORDELEND

Balans brengen staat tijdens het gebruik
van de Rebalance Serum centraal. Dit
serum bevat grotendeels dezelfde
werkstoffen als de moisturizer, maar in
hogere concentraties en zodanig licht
geformuleerd dat het direct opgenomen
kan worden door de huid. Een huid die
uit balans is, kan onrust laten zien met
als kenmerken roodheid, schilfering,
ontstekingen en vochttekort.
Het Rebalance Serum biedt herstel en
vult tekorten aan waar dat nodig is,
zodat er weer harmonie ontstaat met
een rustige, gladde huid als resultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng één tot twee pompjes aan op een
schoon, droog gezicht. Wacht even tot
het product volledig door de huid is
opgenomen en breng dan de Rebalance
Moisturizer aan.

Aqua, Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Xanthan
Gum, Rubus Idaeus Seed Oil, Glycerin, Vitis
Vinifera Seed Extract, Magnesium, Benzyl
Alcohol, Zingiber Officinale Root Oil, Centella
Asiatica Extract, Buddleja Davidii Meristem Cell
Culture, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Sorbic Acid

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
VOEL DE VREUGDE OM JE
HEEN.

tip...

Het Rebalance Serum is de ultieme huidverzorging tijdens zonnige dagen. Door de
natuurlijk zonnefactor uit de de frambozenbladolie krijgt je huid direct een mooie
gouden tint en is je huid licht beschermd. Let op! Het is geen zonnecrème.
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