Uplifting moisturizer

39,50

De Uplifting Moisturizer is een rijke,
geconcentreerde dagverzorging die je huid optimaal
verstevigt en hydrateert.
Krachtige ingrediënten als abrikozenpitolie,
hibiscusextract, wilde blauwe bes, annato-olie,
vlinderstruikextract en blauwe druif geven je huid
een frisse en gezonde uitstraling.

FORMULE
Abrikozenpitolie (Prunus Armeniaca Kernel Oil) is de spoedeisende hulp voor de huid
die aan vitaminegebrek lijdt. Abrikozenpitolie bevat veel antioxidanten en vitaminen,
zoals A, B, C en E. De vrije radicalen worden door de antioxidanten gevangen en
voorkomen schade aan cellen en weefsels, zo wordt huidveroudering tegengegaan. Het is
een olie die geschikt is voor alle huidtypen en een perfecte slow-ager, omdat het de
aanmaak van collageen en elastine stimuleert. Daarnaast heeft de olie een antibacteriële
en antiseptische werking. Hij is zeer geschikt voor de gevoelige of problematische huid
en vermindert roodheid en ontstekingen. De droge, ruwe en vochtarme huid heeft veel
baat bij deze olie, omdat het zeer hydraterend werkt en de talgklierfunctie normaliseert
.
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 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.
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Annato-olie (Bixa Orellana Seed Oil) is de olie uit de zaden van de ‘lipstickboom’. Anatto
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 be-schermt 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 in 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.
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 ontstekingwerend, ondersteunen de
lipidemantel van de huid en bieden bescherming tegen UV-straling gerelateerde schade.
Ze helpen beschadigd weefsel te herstellen en vertragen het huidverouderingsproces.
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.
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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 enzymactive-rende werking worden DNA-ketens beschermd tijdens en na UVstraling. Het beschermt de collageen- en elastinevezels, waardoor ontstane fijne lijntjes
en rimpels worden verminderd en het ontstaan van nieuwe rimpels wordt tegengegaan.
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, waardoor het onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid tegengaat. De
olie is bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking op probleemhuiden. Hij
minimaliseert puistjes, pigmentvlekjes, werkt kalmerend en geeft littekens minder kans.
De structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
Gehydrolyseerd hibiscusextract (Hydrolized Hibiscus Esculentus Extract) komt van een
prachtige bloem met hartvormige blaadjes die zich om een grote stamper bevinden. Een
complex aan oligo peptiden (keten van aminozuren) wordt onttrokken aan de zaden van
de plant. Een luxueuze werkstof die zeer effectief werkt op de huid rondom de ogen en
op mimische rimpels, waardoor hij ook wel het alternatief voor plastische chirurgie
wordt genoemd. Deze werkstof werkt op twee manieren. De eerste is het afremmen van
het samentrekken van de gelaatsspieren, waardoor mimische rimpels worden
gladgestreken. Een ander middel hiervoor, die over het algemeen beter bekend is, is
botulinetoxine of anders gezegd: Botox. De oligo peptiden uit de hibiscus bieden een
gelijksoortige reactie die veganistisch is en minder drastisch. De tweede manier die deze
werkstof een grootse slow-ager maakt, is het gevecht dat hij als antioxidant aangaat met
vrije radicalen en cellen beschermt tegen oxidatieve schade.
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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. Tevens bevat
de olie 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.
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 teruggeven. Daarnaast bevat de olie veel antioxidanten, zoals vitamine B-complex
en vitamine C die huidveroudering tegengaan. Het is een olie die zowel bij de vette als bij
de droge huid goed werkt. Hij maakt de huid zachter en gladder en gaat onzuiverheden
tegen.
Resveratrol (Resveratrol) is een super krachtige antioxidant van versgeperste druiven.
Het vermindert drastisch pigmentvlekken en doodt acne veroorzakende bacteriën,
terwijl het de huid beschermt tegen 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.
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Vitamine E (Tocopherol) 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, verhelpt 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. Daarnaast zorgt vitamine E ervoor dat
andere werkzame ingrediënten in huidverzorgingsproducten dieper in de huid kunnen
komen om daar goed hun werk te kunnen doen.
Vitamine E (Tocopheryl, Tocopheryl Acetate): de beschermende huidvitamine bij
uitstek. Vitamine E speelt een belangrijke rol in de strijd tegen huid verouderende, vrije
radicalen. Hij beschermt de huid tegen de schadelijke invloed van de zon. Daarnaast
werkt vitamine E wond helend en ontstekingsremmend. Het is goed om te weten dat er
een verschil is in werking tussen de natuurlijke en de synthetische variant. Qua
chemische structuur is de synthetische variant van vitamine E het spiegelbeeld van de
natuurlijke variant, deze is echter minder werkzaam. Bovendien kan de synthetische
variant, in tegenstelling tot de natuurlijke, allergieën veroorzaken.
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WERKING

ACTIEVE BESTANDDELEN & VOORDELEND

En match made in heaven van
werkstoffen voor de rijpere huid, maar
zeker ook voor een futloze en verslapte
huid.
De immens grote hoeveelheid aan
antioxidanten en vitaminen zal de huid
een oppepper geven en beschermen
tegen huidveroudering. Binnen korte
tijd zal de huid gladder en steviger
worden en daarmee een jeugdiger
uiterlijk krijgen. Uplifting is dan ook de
enige en beste benaming voor deze zeer
geliefde moisturizer.

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

Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Cetyl
Alcohol, Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Myristyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Bixa
Orellana Seed Oil, Benzyl Alcohol, Myristyl
Glucoside, Buddleja Davidii Meristem Cell
Culture, Lecithin, Glycine, Vitis Vinifera Seed
Extract, Zingiber Officinale Root Oil,
Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract,
Xanthan Gum, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Helianthus Annuus Seed Oil, Soy
Oil, Resveratrol, Benzoic Acid, Dehydroacetic
Acid, Sucrose Palmitate, Sorbic Acid, Glucose,
Citric Acid, Glyceryl Linoleate, Potassium
Sorbate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol,
Tocopheryl Acetate

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
JE WORDT
AANGEMOEDIGD JEZELF
ONVOORWAARDELIJK LIEF
TE HEBBEN.

Leuke tip/weetje:

De Uplifting Moisturizer is ideaal als basis voor make-up. Je brengt een dun laagje aan op je huid en laat dit
twee minuten inwerken. Daarna neem je nog een paar pompjes van je Uplifting Moisturizer en mengt er
een beetje foundation door. Dat breng je in een dun laagje met een kwast aan op je gezicht voor een glad en
natuurlijk effect. Nog een extra zomertip: de annato-olie zorgt ervoor dat je bruine kleurtje extra intens is.
Annato-olie heeft een natuurlijke zonnebescherming en geeft een mooie, egale bruine kleur.
Let op! Dit product is niet bedoeld als zonnebrandcrème.
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