Rebalance moisturizer

39,50

De Rebalance Moisturizer is een hoogwaardige
dagverzorging met zes natuurlijke actieve
ingrediënten: frambooszaadolie, wilde blauwe bes,
druivenpitolie, vlinderstruikextract, Centella asiatica
en magnesium.
Deze ingrediënten werken op de diepere huidlagen
en voeden de huid op organische wijze. De rijke
formule geeft je huid een gezonde uitstraling en
biedt een natuurlijke UV-bescherming.

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. De olie is 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.
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 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 droogte lijntjes wordt tegengegaan.
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 aan 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 kapotte huid. Deze
combinatie kan zeer heilzaam werken bij eczeem, droge huid of psoriasis. Ellaginezuur,
dat ook in deze olie prominent aanwezig is, bestaat uit complexe polyfenolen. Deze
werken als antioxidanten, antibacterieel, antiviraal en gaan mutaties in huidcellen tegen.
De fytosterolen gaan rimpels tegen, omdat het vernietiging van het collageen en
ontstekingsreacties tegengaat. De huidbarrière wordt versterkt en gaat vochtverlies in de
huid tegen, omdat elke celmembraan sterker wordt gemaakt.
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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 die rijper wordt. Hij is omhuld door een schil met veel kleine, harde haartjes
waardoor die 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.
Lecithine (Lecithin) is een derivaat van sojabonen. Naast een uitstekende emulgator om
alle werkstoffen goed te laten mengen, werkt het hydraterend en herstellend op de huid
door de aanwezige omega vetzuren. Het is een natuurlijke hydratant. Het penetreert
moeiteloos de opperhuid en brengt daarmee de werkstoffen tot het juiste celniveau voor
de beste werking. Lecithine draagt choline en inositol die op zichzelf een belangrijke rol
spelen bij celgroei en een goede functie van elke celmembraan.
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
tij-dens de inflammatoire periode reduceert en voorkomt het littekenvorming. Het
wordt veelal ingezet bij brandwonden en geeft altijd veel resultaat. Gotu Kola stimuleert
de aanmaak van collageen in de huid. Dit maakt het zo krachtig bij het helen van
wonden. Het ook zorgt voor een versteviging van de huid en vermindering van lijntjes en
rimpels. Daarnaast zit het vol alkaloïden en mineralen die een sterke antibacteriële
werking hebben, wat een positieve invloed kan hebben op ontstekingen.
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Gemberolie (Zingiber Officinale Root Oil) is een ware vrije-radicalenvanger die onder
ande-re 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, waardoor hij onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid tegengaat. De
olie is daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking bij een probleemhuid.
Hij minimaliseert puistjes, pigmentvlekjes, werkt kalmerend en geeft littekens minder
kans. De structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
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 stam-cellen veelvuldig medicinaal ingezet om hun wondhelende
werking. Het zijn krachtige anti-oxidanten, werken ontstekingwerend, ondersteunen de
lipidemantel van de huid en bieden bescherming tegen UV-straling gerelateerde schade.
Ze helpen beschadigd weefsel te herstellen en vertragen hiermee het
huidverouderingsproces.
Zonnebloemolie (Helianthus Annuus Seed Oil) houdt het vocht in de huid, voorkomt dat
de huid uitdroogt en gaat het ontstaan van rimpels tegen. De olie wordt geperst uit de
pitten van de zonnebloem en is sterk antibacterieel, wat betekent dat probleemhuiden er
veel baat bij kunnen hebben. De olie bevat veel antioxidanten, zoals vitamine A, C en E
die vroegtijdig huidveroudering tegengaan door vrije radicalen te vangen. De olie bevat
tevens vele bouwstoffen voor de huidcellen, waaronder palmitinezuur (gewonnen uit
palmolie: een olie die door de huid geproduceerd wordt, maar afneemt naarmate je
ouder wordt). Vitaminen en andere voedingsstoffen worden door palmitinezuur beter en
dieper in de huid opgenomen.
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Magnesiumzout (Magnesium Sulfate) heeft een sterk ontspannende werking op de
gelaats-spieren. Het werkt kalmerend bij irritaties en ontstekingen en maakt de huid glad.
Het gaat het ontstaan van rimpels tegen.
Sojaolie (Glycine Soja Oil) is de olie die wordt gehaald uit sojabonen. De olie is een
natuurlijke emulgator in een product en een uitstekende hydratant van de huid. Hij bevat
een hoog gehalte aan lecithine (lichaamseigen vet dat onder andere bestaat uit fosfor en
vetzuren), zorgt voor verbetering van de vochthuishouding in de cellen en vermindert
rimpels. In de olie zijn vetzuren aanwezig die huid herstellend werken en de glans aan de
huid weer terug-geven. Daarnaast bevat de olie veel antioxidanten, zoals vitamine
B-complex en vitamine C die huidveroudering tegengaan. Het is een olie die zowel op de
vette als de droge huid goed werkt. Hij maakt de huid zachter en gladder en gaat
onzuiverheden tegen.
Wierookboomharsextract (Boswellia Serrata Extract) wordt gehaald uit de hars van de
Bos-wellia carterii die familie is van de Burseraceae. 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 zweertjes, puistjes en wondjes snel helen en worden tegengegaan.
Probleemhuiden reageren zeer goed op de werkstof, omdat deze verschillende
bacteriesoorten 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 op een huid die huidveroudering laat zien door
zonschade. Huiden met aandoeningen waar veel roodheid zichtbaar is, hebben 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 vastzit, zoals acetaat. Er is geen groot verschil tussen beide vormen, maar tocopherol wordt als beter beschouwd omdat het langer houdbaar is. Beiden
kunnen ook ingenomen worden, maar aangebracht op de huid wordt alleen tocopherol
als effectief beschouwd. Vitamine E is een antioxidant dat voorkomt dat moleculen
oxideren, en hierdoor vermindert het de vorming van vrije radicalen. Deze vrije
radicalen beschadigen vaak 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, herstelt
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 niet voor niets in hoge
concentratie aanwezig in het huidsmeer van pasgeboren baby's. Verder zorgt Vitamine E
ervoor dat andere werkzame ingrediënten in huidverzorgingsproducten dieper in de
huid kunnen komen om daar goed hun werk te kunnen doen.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN & VOORDELEND

Deze moisturizer biedt een deken van
kalmerende en herstellende werkstoffen,
die een kwetsbare huid met een
beschadigde barrière bescherming biedt
bij invloeden van buitenaf, zoals UVstralen. Huiden die weinig kunnen
verdragen en constant irritaties
vertonen, zullen verlichting vinden in
dit product. Heling en bescherming zijn
de sleutelwoorden.

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

Aqua, Cetyl Alcohol, Vaccinium Myrtillus Seed
Oil, Glycerin, Myristyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Vitis Vinifera Seed Extract, Rubus
Idaeus Seed Oil, Myristyl Glucoside, Benzyl
Alcohol, Bixa Orellana Seed Oil, Lecithin,
Xanthan Gum, Centella Asiatica Extract, Cetearyl
Alcohol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides,
Zingiber Officinale Root Oil, Glycine, Buddleja
Davidii Meristem Cell Culture, Helianthus
Annuus Seed Oil, Magnesium, Soy Oil, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Boswellia Serrata
Extract, Microcrystalline Cellulose, Sorbic Acid,
Glucose, Tocopherol

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
VOEL MET JE OGEN DICHT
TERWIJL JE LACHT.

...
Leuke tip

Ik zit nooit in de zon en dus hoef ik mij niet in te smeren!
Helaas...Iedereen is natuurlijk wel buiten en zelfs een korte wandeling stelt de huid
bloot aan de schadelijke zonnestralen. De Rebalance Moisturizer is een heerlijke
dagverzorging die je huid een mooi tintje geeft en en een milde natuurlijke
bescherming als je niet in de felle zon gaat zitten.
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