Wild Flower Mask
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Het Wild Flower Mask bevat een krachtige
combinatie van ingrediënten die je huid laten
stralen door de hydraterende en diep voedende
eigenschappen. Wilde blauwe bes, gemberolie,
avocado-olie, jojoba- olie, abrikozenpitolie en
Centella asiatica geven je huid extra voeding. ’s
Nachts doet het masker haar magische werk. Als je
wakker wordt, is je huid gehydrateerd, stralend
opgefrist, zachter dan ooit en oneffenheden zijn
verminderd.

FORMULE
Witte klei (Kaolin) was een van de schoonheidsgeheimen van Cleopatra. Kaolin is een
natuurlijk kleisoort, die voor het eerst ontdekt is in Zuidoost - China. Deze klei wordt van
oudsher gebruikt als medicijn en schoonheidsmiddel. Witte klei is een van de mildere en
meest kalmerende kleisoorten en geschikt voor de gevoelige huidtypen. Witte klei bevat
veel mineralen, zoals kiezelzuur, magnesium, zink, natrium, calcium en silicium. De
opperhuid absorbeert deze werkstoffen en tegelijkertijd wordt de huid gezuiverd,
doordat de klei zelf ook absorberend werkt en gifstoffen en oneffenheden uit de huid
trekt. Het Wild Flower Mask kan bij elke huidtype en huidconditie worden ingezet. De
Kaolin is hierbij een bijzonder effectief ingrediënt, omdat het zowel een goede werking
heeft op een onzuivere huid als op een droge huid. De absorberende kracht van de witte
klei onttrekt geen vocht uit de diepere huidweefsels. Door het hoge gehalte aan
mineralen staat Kaolin-klei bekend om haar huidverjongende effect en draagt deze klei
bij aan een gezonde en stralende huid.
Jojoba-olie (Simmondsia Chinensis Seed Oil) wordt gewonnen door het persen van de
zaden van de jojobastruik. Het is in feite geen olie maar een was. Jojoba-olie reguleert de
talgafscheiding daarom is het zowel aan te raden bij een droge als bij een vette huid. Het
verkleint bovendien grove poriën. De olie hydrateert de bovenste huidlagen zeer goed en
bevat een hoge concentratie aan vitamine E. Jojoba-olie heeft ook een herstellende
werking op de huidbarrière, waardoor de huid sterker wordt. De olie werkt helend, kan
goed door de huid worden opgenomen en maakt deze soepel, waardoor vroegtijdige
rimpelvorming wordt tegengegaan. Daarnaast kan het worden gebruikt als mild
zonnebrandmiddel (het geeft een bescherming die vergelijkbaar is met factor 15) en
werkt tevens huid herstellend en verzachtend bij zonnebrand.
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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. Huidveroudering wordt zo tegengegaan. De
olie is geschikt voor alle huidtypen en werkt als slow-ager, omdat hij 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 ook veel
baat bij deze olie omdat hij 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 huidbeeld. 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.
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 hij onzuiverheden en onregelmatigheden op de huid tegengaat. De
olie is daarmee bacteriedodend en heeft een positieve uitwerking op onstekingen. Hij
minimaliseert puistjes, pigmentvlekken, werkt kalmerend en geeft littekens minder kans.
De structuur van de huid wordt in zijn geheel beter.
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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 voor het kalmeren bij beschadiging van de huid door teveel blootstelling
aan zonlicht. Gotu Kola stimuleert de aanmaak van collageen in de huid. Dit maakt het zo
krachtig bij het helen van wondjes.
Het grootste pluspunt van het Wild Flower Mask is dat het zorgt voor versteviging van de
huid en vermindering van lijntjes en droogte rimpels. Bovendien zit het vol met
alkaloïden en mineralen die een sterke antibacteriële werking hebben, wat een positieve
invloed kan hebben op ontstekingen.
Vlinderstruikstamcellen (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture) worden gehaald uit de
wilde struiken van deze prachtige paarse, witte en roze bloemen. De vlinderstruik 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 antioxidanten, 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

Van zuiveren tot kalmeren en van
hydrateren tot voeden, dit masker doet
het allemaal. Een veelomvattend product!
Wild Flower Mask bevat wilde blauwe
bes, die de vochtarme huid herstelt.
Gemberolie verheldert de huid en met de
mix van vlinderstruikstamcellen,
Gotu Kola-extract, zuiverende
Kaolin helpt dit masker je huid te
verstevigen en tegelijkertijd een frissere,
heldere teint te geven.

Aqua, Kaolin, Cetyl Alcohol, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Myristyl Alcohol, Persea
Gratissima Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil,
Glycerin, Glyceryl Stearate, Vaccinium Myrtillus
Seed Oil, Myristyl Glucoside, Benzyl Alcohol,
Xanthan Gum, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Zingiber Officinale Root
Oil, Inulin Lauryl Carbamate, Benzoic Acid,
Dehydroacetic Acid, Centella Asiatica Extract,
Sorbic Acid, Glucose, Buddleja Davidii Meristem Cell Culture

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng een royale laag aan op een schone
huid. Laat het twintig minuten intrekken
en spoel af met koud water. Of gebruik
het Wild Flower Mask driemaal per
week als intensieve nachtverzorging.
’s Avonds aanbrengen op een goed
gereinigde huid en zachtjes in de huid
kloppen, totdat het masker door de huid
is opgenomen. Reinig de huid de
volgende ochtend met de Awakening
Face Wash.

MIJN PERSOONLIJKE
BOODSCHAP:
"WHEN SHE
TRANSFORMED INTO A
BUTTERFLY, THE
CATERPILLARS SPOKE NOT
OF HER BEAUTY, BUT OF
HER WEIRDNESS. THEY
WANTED HER TO CHANGE
BACK INTO WHAT SHE
ALWAYS HAD BEEN. BUT
SHE HAD WINGS."

Leuke tip/weetje:

Dit masker is geschikt voor iedere huidconditie. Naast de zuiverende werking zit het boordevol voedende,
herstellende en hydraterende werkstoffen, waaronder gemberolie die de huid een gladmakend effect
geeft. Een huidverzorgingsroutine in de aanloop naar een feestje, voor een stralende teint en perfecte
voorbereiding op je make-up. Meng het Wild Flower Mask met één theelepel (biologische) honing.
Masseer dit drie minuten in en laat het hierna nog drie minuten inwerken. Was het masker af met de
Awakening Face Wash en breng je serum en moisturizer aan. Partytime!
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