démaquillante

démaquillante
Zachte en effectieve reiniging.
Fris, puur, ontspannend en verzorgend.
mousse nettoyante satin
creamy cleansing foam

Reiniging voor elk huidtype.
• Zachte reinigingscrème van
uitzonderlijk licht schuim.
• Heeft een licht verhelderend effect
door melkzuur.

lait aux herbes°
gentle face cleanser

Reinigingsmelk voor de droge- en
gevoelige huid of de huid met
couperose/rosacea.
• De huid wordt gereinigd op een
uitzonderlijk zachte manier.
• Irritaties worden vermeden, de huid is
gekalmeerd.

lait tilleul°
balancing cleanser

Reinigingsmelk voor de
gemengde huid.
• Irritaties worden tegengegaan.
• De huidstructuur ziet er weer fris,
schoon en verfijnd uit.

lait clarifiant°
clarifying cleanser

Reinigingsmelk voor de
onzuivere acnéhuid.
• De vorming van ontstekingen wordt
bestreden.
• De verspreiding van bacteriën wordt
tegengegaan dankzij de antibacteriële
werking.

gel nettoyant purifiant
purifying cleansing gel

Diep werkende, verzachtende
reinigingsgel voor de vette en onzuivere
huid.
• Verwijdert overtollig talg.
• Helpt bij het voorkomen van nieuwe
comedonen.

lotion désincrustante°
exfoliating tonic

Schuimende dieptereiniging voor elk
huidtype.
Zeepvrij.
• Het teveel aan talg- en dode huidcellen
wordt verwijderd.
• De huid is intensief gereinigd en
gezuiverd.

démaquillant pour les yeux°
eye make-up remover

Oog make-up remover met een 2 fasen
formule.
• Verwijdert waterproof make-up zonder
problemen.

lotion aux herbes°
gentle face tonic

Gezichtslotion voor de droge, gevoelige
en couperose/rosacea huid.
• Kalmerende werking en vergroot de
weerstand van de huid.
• Optimaliseert het vermogen van
de huid om de daarop volgende
werkstoffen beter te absorberen.

lotion tilleul°
balancing tonic

Enkel in cabineverpakking:
peeling vital enzymatique
enzymatic peeling

Diepreinigende enzympeeling.
• Dode hoorncellen worden verwijderd,
zorgt voor een verfijnde en frisse huid.

Toestel voor thuisverzorging
ultrasonic skin perfector

Met ultrasone functie voor intensieve
reiniging van de huid en betere opname
van actieve werkstoffen.
Frequentie: 28 kHz
(tolerantie +/- 4) lage frequentie
Materiaal: ABS plastic
CE Certification

Gezichtslotion voor de gemengde huid.
• Verwijdert resten van de reinigingsmelk
en chloor- en kalkresten van water.
• De huid wordt gekalmeerd en het
huidbeeld verfijnd.

lotion clarifiante°
clarifying tonic

Gezichtslotion voor de vette, onzuivere
huid.
• Verwijdert resten van de reinigingsmelk
en chloor- en kalkresten van water.
• Droogt onzuiverheden uit waardoor
deze sneller verdwijnen.

poudre peeling enzymatique°
enzymatic scrub powder

Enzymatische peeling van ananas en
papaja.
• De huid verliest haar dofheid en
herwint haar frisheid.
• Voor een perfecte, mooie en stralende
huid.

peeling nettoyante satin°
satin cleansing scrub

Romige peeling voor een stralend
huidbeeld.
• Verwijdert afgestorven huidschilfers.
• Met hoogwaardige sheaboter voor een
zijdezacht huidgevoel.

° ook beschikbaar in cabine-formaat
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